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I.

Content
AD
- LRCL - marking and lighting enhanced;
- LRCK - NDB(LO) ZZ completely withdrawn;
- LRCV - RWY STRIP extended;
- bearing strength - remeasured;
- APRON - new layout;
- AOC - updated.
- LRSB – Standard Arrival Charts - updated
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Amend RECORD OF AIP AMDT (GEN 0.2) accordingly.
Hand amendments:

See GEN 0.5 / 17 AUG 2017.
V.

Information contained in the following NOTAM is incorporated in AIRAC AIP AMDT 08/17:

A2697/15, A2698/15, A0378/16, A1761/17.
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1

2

AIP section(s)
affected
3

Period of validity

AIRAC
10/15

Work in progress at IAŞI/Iaşi Airport

AD 2.10

from:
to:

AIRAC
02/17

Work in progress at BACĂU/George
Enescu Airport - Phase II

AD 2.2

from:
to:

AIRAC
03/17

Work in progress at
BUCUREŞTI/Henri Coandă Airport

AD 2.5

from:
to:

ROMATSA

4
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announced by
NOTAM or SUP
25 MAY 2017
announced by
NOTAM or SUP
22 JUN 2017
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5
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AD 1.3-3
AD 1.4-1
AD 1.5-1
AD 1.5-2

10 JUN 2004
08 APR 2010
18 AUG 2016
18 AUG 2016
18 AUG 2016
18 AUG 2016
30 MAR 2017
27 APR 2017
27 APR 2017
29 JAN 1998
27 APR 2017
27 APR 2017

AD 2
AD 2.1-1
AD 2.1-2
AD 2.1-3
AD 2.1-4
AD 2.1-5
AD 2.1-6
AD 2.1-7
AD 2.1-8
AD 2.1-9
AD 2.1-20
AD 2.1-20a
AD 2.1-22
AD 2.1-25
AD 2.1-26
AD 2.1-29
AD 2.1-31
AD 2.1-32
AD 2.1-33
AD 2.1-34
AD 2.1-35
AD 2.1-36
AD 2.1-37
AD 2.1-38
AD 2.1-45
AD 2.1-53
AD 2.1-53a
AD 2.1-54
AD 2.1-54a
AD 2.1-81

11 DEC 2014
21 JUL 2016
27 APR 2017
02 FEB 2017
02 FEB 2017
21 AUG 2014
02 FEB 2017
05 FEB 2015
23 JUN 2016
27 APR 2017
27 APR 2017
02 FEB 2017
27 APR 2017
21 AUG 2014
05 FEB 2015
12 NOV 2015
12 NOV 2015
12 NOV 2015
12 NOV 2015
12 NOV 2015
12 NOV 2015
12 NOV 2015
12 NOV 2015
12 NOV 2015
21 AUG 2014
21 AUG 2014
21 AUG 2014
21 AUG 2014
05 APR 2012

Page

Date

AD 2.1-81a
AD 2.1-83
AD 2.1-83a
AD 2.1-84
AD 2.1-84a
AD 2.2-1
AD 2.2-2
AD 2.2-3
AD 2.2-4
AD 2.2-5
AD 2.2-6
AD 2.2-20
AD 2.2-20a
AD 2.2-22
AD 2.2-25
AD 2.2-26
AD 2.2-36
AD 2.2-37
AD 2.2-51
AD 2.2-51a
AD 2.2-91
AD 2.2-91a
AD 2.2-93
AD 2.2-93a
AD 2.3-1
AD 2.3-2
AD 2.3-3
AD 2.3-4
AD 2.3-5
AD 2.3-6
AD 2.3-7
AD 2.3-8
AD 2.3-20
AD 2.3-20a
AD 2.3-22
AD 2.3-25
AD 2.3-51
AD 2.3-51a
AD 2.3-52
AD 2.3-52a
AD 2.3-53
AD 2.3-53a
AD 2.3-54
AD 2.3-54a
AD 2.3-91
AD 2.3-91a
AD 2.3-93
AD 2.3-93a
AD 2.4-1
AD 2.4-2
AD 2.4-3
AD 2.4-4
AD 2.4-5
AD 2.4-6
AD 2.4-7
AD 2.4-8
AD 2.4-20
AD 2.4-20a
AD 2.4-22
AD 2.4-25
AD 2.4-26

05 APR 2012
21 AUG 2014
21 AUG 2014
21 AUG 2014
21 AUG 2014
18 AUG 2016
27 APR 2017
27 APR 2017
25 MAY 2017
14 NOV 2013
14 NOV 2013
27 APR 2017
17 AUG 2017
17 AUG 2017
27 APR 2017
27 APR 2017
26 MAY 2016
26 MAY 2016
26 MAY 2016
02 MAY 2013
26 MAY 2016
01 MAY 2014
26 MAY 2016
01 MAY 2014
27 APR 2017
27 APR 2017
27 APR 2017
27 APR 2017
27 APR 2017
27 APR 2017
27 APR 2017
27 APR 2017
27 APR 2017
27 APR 2017
27 APR 2017
27 APR 2017
30 MAY 2013
30 MAY 2013
30 MAY 2013
30 MAY 2013
30 MAY 2013
30 MAY 2013
30 MAY 2013
30 MAY 2013
30 MAY 2013
30 MAY 2013
30 MAY 2013
30 MAY 2013
16 OCT 2014
22 JUN 2017
22 JUN 2017
13 OCT 2016
14 NOV 2013
04 FEB 2016
07 FEB 2013
13 OCT 2016
22 JUN 2017
15 DEC 2011
22 JUN 2017
05 APR 2012
05 APR 2012

AIRAC AIP AMDT 08/17

GEN 0.4-4
17 AUG 2017

AIP
ROMANIA

Page

Date

Page

Date

Page

Date

AD 2.4-29
AD 2.4-30
AD 2.4-31
AD 2.4-32
AD 2.4-33
AD 2.4-34
AD 2.4-34a
AD 2.4-35
AD 2.4-35a
AD 2.4-36
AD 2.4-36a
AD 2.4-37
AD 2.4-37a
AD 2.4-40
AD 2.4-45
AD 2.4-51
AD 2.4-51a
AD 2.4-52
AD 2.4-52a
AD 2.4-53
AD 2.4-53a
AD 2.4-54
AD 2.4-54a
AD 2.4-91
AD 2.4-91a
AD 2.4-92
AD 2.4-92a
AD 2.4-93
AD 2.4-93a
AD 2.4-94
AD 2.4-94a
AD 2.5-1
AD 2.5-2
AD 2.5-3
AD 2.5-4
AD 2.5-5
AD 2.5-6
AD 2.5-7
AD 2.5-8
AD 2.5-9
AD 2.5-10
AD 2.5-11
AD 2.5-12
AD 2.5-13
AD 2.5-14
AD 2.5-20
AD 2.5-20a
AD 2.5-21
AD 2.5-22
AD 2.5-23
AD 2.5-24
AD 2.5-25
AD 2.5-25a
AD 2.5-26
AD 2.5-28
AD 2.5-29
AD 2.5-30
AD 2.5-31
AD 2.5-32
AD 2.5-33
AD 2.5-34

08 APR 2010
08 DEC 2016
08 DEC 2016
13 OCT 2016
13 OCT 2016
08 DEC 2016
01 JAN 2017
08 DEC 2016
13 NOV 2014
13 OCT 2016
07 FEB 2013
13 OCT 2016
01 JAN 2017
10 DEC 2015
13 OCT 2016
03 MAR 2016
05 APR 2012
03 MAR 2016
05 APR 2012
03 MAR 2016
05 APR 2012
03 MAR 2016
05 APR 2012
03 MAR 2016
05 APR 2012
10 DEC 2015
05 APR 2012
10 DEC 2015
10 DEC 2015
10 DEC 2015
10 DEC 2015
14 NOV 2013
22 JUN 2017
28 MAY 2015
22 JUN 2017
16 OCT 2014
27 APR 2017
28 MAY 2015
19 SEP 2013
04 FEB 2016
07 APR 2011
19 SEP 2013
19 SEP 2013
13 OCT 2016
08 DEC 2016
17 SEP 2015
07 APR 2011
19 SEP 2013
22 JUN 2017
22 JUN 2017
22 JUN 2017
08 DEC 2016
08 DEC 2016
19 NOV 2009
08 DEC 2016
05 APR 2012
12 NOV 2015
12 NOV 2015
13 OCT 2016
13 OCT 2016
27 APR 2017

AD 2.5-34a
AD 2.5-35
AD 2.5-35a
AD 2.5-36
AD 2.5-36a
AD 2.5-37
AD 2.5-37a
AD 2.5-40
AD 2.5-45
AD 2.5-51
AD 2.5-51a
AD 2.5-53
AD 2.5-53a
AD 2.5-55
AD 2.5-55a
AD 2.5-57
AD 2.5-57a
AD 2.5-91
AD 2.5-91a
AD 2.5-93
AD 2.5-93a
AD 2.5-95
AD 2.5-95a
AD 2.5-97
AD 2.5-97a
AD 2.7-1
AD 2.7-2
AD 2.7-3
AD 2.7-4
AD 2.7-5
AD 2.7-6
AD 2.7-7
AD 2.7-8
AD 2.7-9
AD 2.7-20
AD 2.7-20a
AD 2.7-22
AD 2.7-23
AD 2.7-25
AD 2.7-26
AD 2.7-29
AD 2.7-30
AD 2.7-30a
AD 2.7-31
AD 2.7-31a
AD 2.7-32
AD 2.7-32a
AD 2.7-32b
AD 2.7-33
AD 2.7-33a
AD 2.7-34
AD 2.7-34a
AD 2.7-35
AD 2.7-35a
AD 2.7-36
AD 2.7-36a
AD 2.7-37
AD 2.7-37a
AD 2.7-45
AD 2.7-45a
AD 2.7-52

25 JUN 2015
27 APR 2017
26 JUN 2014
27 APR 2017
07 FEB 2013
27 APR 2017
26 JUN 2014
27 APR 2017
27 APR 2017
27 APR 2017
05 APR 2012
02 MAY 2013
05 APR 2012
27 APR 2017
07 FEB 2013
27 APR 2017
05 APR 2012
27 APR 2017
05 APR 2012
03 MAR 2016
05 APR 2012
27 APR 2017
07 FEB 2013
27 APR 2017
05 APR 2012
18 AUG 2016
17 AUG 2017
10 NOV 2016
17 AUG 2017
10 NOV 2016
10 NOV 2016
17 AUG 2017
17 AUG 2017
17 AUG 2017
18 AUG 2016
17 AUG 2017
18 AUG 2016
18 AUG 2016
02 FEB 2017
02 FEB 2017
13 NOV 2014
10 NOV 2016
10 NOV 2016
10 NOV 2016
10 NOV 2016
10 NOV 2016
10 NOV 2016
10 NOV 2016
10 NOV 2016
10 NOV 2016
10 NOV 2016
10 NOV 2016
10 NOV 2016
10 NOV 2016
10 NOV 2016
10 NOV 2016
10 NOV 2016
10 NOV 2016
10 NOV 2016
10 NOV 2016
01 JAN 2017

AD 2.7-52a
AD 2.7-71
AD 2.7-71a
AD 2.7-71b
AD 2.7-71c
AD 2.7-72
AD 2.7-72a
AD 2.7-72b
AD 2.7-72c
AD 2.7-81
AD 2.7-81a
AD 2.8-1
AD 2.8-2
AD 2.8-3
AD 2.8-4
AD 2.8-5
AD 2.8-6
AD 2.8-20
AD 2.8-20a
AD 2.8-22
AD 2.8-25
AD 2.8-31
AD 2.8-32
AD 2.8-35
AD 2.8-36
AD 2.8-45
AD 2.8-45a
AD 2.8-52
AD 2.8-52a
AD 2.8-81
AD 2.8-81a
AD 2.8-82
AD 2.8-82a
AD 2.9-1
AD 2.9-2
AD 2.9-3
AD 2.9-4
AD 2.9-5
AD 2.9-6
AD 2.9-20
AD 2.9-20a
AD 2.9-22
AD 2.9-25
AD 2.9-51
AD 2.9-51a
AD 2.9-52
AD 2.9-52a
AD 2.9-81
AD 2.9-81a
AD 2.9-82
AD 2.9-82a
AD 2.9-83
AD 2.9-83a
AD 2.10-1
AD 2.10-2
AD 2.10-3
AD 2.10-4
AD 2.10-5
AD 2.10-6
AD 2.10-7
AD 2.10-8

10 NOV 2016
01 JAN 2017
10 NOV 2016
10 NOV 2016
10 NOV 2016
01 JAN 2017
10 NOV 2016
10 NOV 2016
10 NOV 2016
10 NOV 2016
10 NOV 2016
23 JUN 2016
02 MAR 2017
21 JUL 2016
02 MAR 2017
17 AUG 2017
02 MAR 2017
02 MAR 2017
02 MAR 2017
02 MAR 2017
02 MAR 2017
26 MAY 2016
26 MAY 2016
21 JUL 2016
21 JUL 2016
26 MAY 2016
26 MAY 2016
23 JUN 2016
23 JUN 2016
21 JUL 2016
26 MAY 2016
23 JUN 2016
26 MAY 2016
17 AUG 2017
17 AUG 2017
17 AUG 2017
17 AUG 2017
23 JUL 2015
22 SEP 2011
17 AUG 2017
17 AUG 2017
17 AUG 2017
17 AUG 2017
23 JUN 2016
23 JUN 2016
23 JUN 2016
23 JUN 2016
23 JUN 2016
23 JUN 2016
23 JUN 2016
23 JUN 2016
23 JUN 2016
23 JUN 2016
31 MAR 2016
28 MAY 2015
01 JAN 2015
28 MAY 2015
05 MAR 2015
11 DEC 2014
11 DEC 2014
11 DEC 2014

AIRAC AIP AMDT 08/17

ROMATSA

AIP
ROMANIA

GEN 0.4-5
17 AUG 2017

Page

Date

Page

Date

Page

Date

AD 2.10-20
AD 2.10-25
AD 2.10-28
AD 2.10-30
AD 2.10-31
AD 2.10-51
AD 2.10-51a
AD 2.10-52
AD 2.10-52a
AD 2.10-91
AD 2.10-91a
AD 2.10-92
AD 2.10-92a
AD 2.10-93
AD 2.10-93a
AD 2.10-94
AD 2.10-94a
AD 2.11-1
AD 2.11-2
AD 2.11-3
AD 2.11-4
AD 2.11-5
AD 2.11-20
AD 2.11-20a
AD 2.11-22
AD 2.11-23
AD 2.11-25
AD 2.11-51
AD 2.11-51a
AD 2.11-52
AD 2.11-52a
AD 2.11-91
AD 2.11-91a
AD 2.11-92
AD 2.11-92a
AD 2.12-1
AD 2.12-2
AD 2.12-3
AD 2.12-4
AD 2.12-5
AD 2.12-6
AD 2.12-20
AD 2.12-20a
AD 2.12-22
AD 2.12-25
AD 2.12-26
AD 2.12-52
AD 2.12-52a
AD 2.12-81
AD 2.12-81a
AD 2.12-82
AD 2.12-82a
AD 2.13-1
AD 2.13-2
AD 2.13-3
AD 2.13-4
AD 2.13-5
AD 2.13-6
AD 2.13-7
AD 2.13-8
AD 2.13-20

11 DEC 2014
16 OCT 2014
11 DEC 2014
02 MAR 2017
02 MAR 2017
25 MAY 2017
25 MAY 2017
25 MAY 2017
25 MAY 2017
25 MAY 2017
25 MAY 2017
25 MAY 2017
25 MAY 2017
02 MAR 2017
02 MAR 2017
02 MAR 2017
02 MAR 2017
27 APR 2017
25 MAY 2017
31 MAR 2016
26 MAY 2016
31 MAR 2016
31 MAR 2016
31 MAR 2016
31 MAR 2016
31 MAR 2016
31 MAR 2016
17 AUG 2017
25 AUG 2011
17 AUG 2017
25 AUG 2011
31 MAR 2016
31 MAR 2016
31 MAR 2016
31 MAR 2016
25 JUL 2013
13 OCT 2016
28 MAY 2015
13 OCT 2016
13 OCT 2016
22 AUG 2013
13 OCT 2016
13 OCT 2016
13 OCT 2016
13 OCT 2016
13 OCT 2016
16 DEC 2010
16 DEC 2010
16 DEC 2010
16 DEC 2010
16 DEC 2010
16 DEC 2010
23 JUN 2016
17 AUG 2017
10 NOV 2016
08 DEC 2016
10 NOV 2016
20 JUL 2017
20 JUL 2017
17 AUG 2017
09 FEB 2012

AD 2.13-20a
AD 2.13-22
AD 2.13-22a
AD 2.13-25
AD 2.13-26
AD 2.13-28
AD 2.13-30
AD 2.13-30a
AD 2.13-31
AD 2.13-31a
AD 2.13-33
AD 2.13-33a
AD 2.13-34
AD 2.13-34a
AD 2.13-35
AD 2.13-35a
AD 2.13-36
AD 2.13-36a
AD 2.13-37
AD 2.13-37a
AD 2.13-45
AD 2.13-45a
AD 2.13-51
AD 2.13-51a
AD 2.13-92
AD 2.13-92a
AD 2.14-1
AD 2.14-2
AD 2.14-3
AD 2.14-4
AD 2.14-5
AD 2.14-20
AD 2.14-22
AD 2.14-25
AD 2.14-29
AD 2.14-30
AD 2.14-30a
AD 2.14-31
AD 2.14-31a
AD 2.14-52
AD 2.14-52a
AD 2.14-71
AD 2.14-71a
AD 2.14-71b
AD 2.14-72
AD 2.14-72a
AD 2.14-72b
AD 2.14-81
AD 2.14-81a
AD 2.14-82
AD 2.14-82a
AD 2.15-1
AD 2.15-2
AD 2.15-3
AD 2.15-4
AD 2.15-5
AD 2.15-6
AD 2.15-7
AD 2.15-8
AD 2.15-20
AD 2.15-20a

09 FEB 2012
22 JUN 2017
03 APR 2014
30 JUN 2011
05 MAY 2011
22 JUN 2017
10 NOV 2016
10 NOV 2016
10 NOV 2016
10 NOV 2016
10 NOV 2016
10 NOV 2016
10 NOV 2016
10 NOV 2016
08 DEC 2016
08 DEC 2016
17 AUG 2017
10 NOV 2016
17 AUG 2017
17 AUG 2017
17 AUG 2017
17 AUG 2017
20 JUL 2017
10 NOV 2016
10 NOV 2016
10 NOV 2016
28 APR 2016
28 APR 2016
10 NOV 2016
03 MAR 2016
23 JUN 2016
23 JUN 2016
28 APR 2016
12 NOV 2015
23 JUN 2016
04 FEB 2016
10 DEC 2015
04 FEB 2016
10 DEC 2015
23 JUN 2016
23 JUN 2016
02 MAR 2017
03 MAR 2016
03 MAR 2016
02 MAR 2017
03 MAR 2016
03 MAR 2016
04 FEB 2016
10 DEC 2015
04 FEB 2016
10 DEC 2015
10 DEC 2015
28 MAY 2015
28 MAY 2015
28 MAY 2015
10 NOV 2016
28 MAY 2015
10 NOV 2016
10 NOV 2016
23 JUL 2015
23 JUL 2015

AD 2.15-22
AD 2.15-22a
AD 2.15-25
AD 2.15-26
AD 2.15-29
AD 2.15-30
AD 2.15-30a
AD 2.15-31
AD 2.15-31a
AD 2.15-32
AD 2.15-32a
AD 2.15-34
AD 2.15-34a
AD 2.15-35
AD 2.15-35a
AD 2.15-36
AD 2.15-36a
AD 2.15-37
AD 2.15-37a
AD 2.15-45
AD 2.15-45a
AD 2.15-51
AD 2.15-51a
AD 2.15-52
AD 2.15-52a
AD 2.15-91
AD 2.15-91a
AD 2.15-92
AD 2.15-92a
AD 2.15-93
AD 2.15-93a
AD 2.15-94
AD 2.15-94a
AD 2.16-1
AD 2.16-2
AD 2.16-3
AD 2.16-4
AD 2.16-5
AD 2.16-6
AD 2.16-7
AD 2.16-8
AD 2.16-9
AD 2.16-10
AD 2.16-11
AD 2.16-20
AD 2.16-20a
AD 2.16-22
AD 2.16-25
AD 2.16-28
AD 2.16-29
AD 2.16-30
AD 2.16-31
AD 2.16-32
AD 2.16-33
AD 2.16-34
AD 2.16-35
AD 2.16-36
AD 2.16-37
AD 2.16-45
AD 2.16-51
AD 2.16-51a

23 JUL 2015
23 JUL 2015
28 MAY 2015
28 MAY 2015
07 APR 2011
10 NOV 2016
10 NOV 2016
10 NOV 2016
10 NOV 2016
10 NOV 2016
10 NOV 2016
10 NOV 2016
10 NOV 2016
10 NOV 2016
10 NOV 2016
10 NOV 2016
10 NOV 2016
02 FEB 2017
10 NOV 2016
10 NOV 2016
10 NOV 2016
10 NOV 2016
10 NOV 2016
10 NOV 2016
10 NOV 2016
10 NOV 2016
10 NOV 2016
10 NOV 2016
10 NOV 2016
10 NOV 2016
10 NOV 2016
10 NOV 2016
10 NOV 2016
25 MAY 2017
25 MAY 2017
25 MAY 2017
25 MAY 2017
25 MAY 2017
25 MAY 2017
25 MAY 2017
25 MAY 2017
25 MAY 2017
05 APR 2012
25 MAY 2017
25 MAY 2017
25 MAY 2017
27 APR 2017
25 MAY 2017
05 FEB 2015
01 NOV 2001
12 NOV 2015
12 NOV 2015
12 NOV 2015
12 NOV 2015
12 NOV 2015
12 NOV 2015
12 NOV 2015
12 NOV 2015
12 NOV 2015
20 JUL 2017
05 APR 2012

ROMATSA

AIRAC AIP AMDT 08/17

GEN 0.4-6
17 AUG 2017

AIP
ROMANIA

Page

Date

Page

Date

AD 2.16-53
AD 2.16-53a
AD 2.16-91
AD 2.16-91a
AD 2.16-93
AD 2.16-93a
AD 2.17-1
AD 2.17-2
AD 2.17-3
AD 2.17-4
AD 2.17-5
AD 2.17-20
AD 2.17-20a
AD 2.17-22
AD 2.17-25
AD 2.17-51
AD 2.17-51a
AD 2.17-81
AD 2.17-81a
AD 2.18-1
AD 2.18-2
AD 2.18-3
AD 2.18-4
AD 2.18-20
AD 2.18-40
AD 2.19-1
AD 2.19-2
AD 2.19-3
AD 2.19-4
AD 2.19-20
AD 2.20-1
AD 2.20-2
AD 2.20-3
AD 2.20-4
AD 2.20-20
AD 2.20-21
AD 2.20-40
AD 2.20-41
AD 2.21-1
AD 2.21-2
AD 2.21-3
AD 2.21-4
AD 2.21-20
AD 2.21-40
AD 2.23-1
AD 2.23-2
AD 2.23-3
AD 2.23-4
AD 2.23-20
AD 2.23-40
AD 2.23-41
AD 2.24-1
AD 2.24-2
AD 2.24-3
AD 2.24-4
AD 2.24-20
AD 2.24-40

12 NOV 2015
05 APR 2012
12 NOV 2015
14 NOV 2013
12 NOV 2015
05 APR 2012
20 AUG 2015
21 OCT 2010
28 MAY 2015
26 MAY 2016
30 APR 2015
30 MAR 2017
02 JUL 2010
21 OCT 2010
29 JAN 1998
30 MAR 2017
17 NOV 2011
30 MAR 2017
17 NOV 2011
20 AUG 2015
20 OCT 2011
27 AUG 2009
30 APR 2015
27 AUG 2009
27 AUG 2009
13 OCT 2016
30 APR 2015
29 MAY 2014
29 MAY 2014
29 MAY 2014
22 JUN 2017
05 FEB 2015
05 FEB 2015
05 FEB 2015
02 MAR 2017
02 MAR 2017
02 MAR 2017
02 MAR 2017
05 APR 2012
05 APR 2012
05 APR 2012
30 APR 2015
05 APR 2012
09 JAN 2014
18 AUG 2016
04 FEB 2016
23 JUL 2015
04 FEB 2016
18 AUG 2016
18 AUG 2016
18 AUG 2016
30 MAR 2017
30 MAR 2017
30 MAR 2017
30 MAR 2017
30 MAR 2017
30 MAR 2017

AD 3.2-3
AD 3.2-4
AD 3.2-20
AD 3.2-40
AD 3.3-1
AD 3.3-2
AD 3.3-3
AD 3.3-4
AD 3.3-20
AD 3.5-1
AD 3.5-2
AD 3.5-3
AD 3.5-4
AD 3.5-20

30 APR 2015
26 AUG 2010
15 DEC 2011
15 DEC 2011
04 JUN 2009
07 JUN 2007
30 APR 2015
30 APR 2015
25 JUN 2015
05 MAR 2015
05 MAR 2015
05 MAR 2015
05 MAR 2015
05 MAR 2015

Page

Date

AD 3
AD 3.2-1
AD 3.2-2

15 DEC 2011
05 APR 2012

AIRAC AIP AMDT 08/17

ROMATSA

AIP
ROMANIA

GEN 0.5-1
17 AUG 2017

GEN 0.5 LIST OF HAND AMENDMENTS TO THE AIP


AIP page(s)
Affected
1
AD 2.5-26
19 NOV 2009
AD 2.1-81
05 APR 2012
AD 2.11-52
25 AUG 2011
AD 2.5-53
02 MAY 2013
AIP ROMANIA
AD 2.5-29
05 APR 2012
AD 2.5-53
02 MAY 2013
AD 2.15-20/20a
23 JUL 2015
AD 2.15-22/22a
23 JUL 2015
AD 2.15-25/26
28 MAY 2015
AD 2.1-45
12 NOV 2015
AD 2.16-45
12 NOV 2015

Introduced by AIP
Amendment NO
2
3
LROP, correct and read magnetic variation “5°E/2010” instead of indicated
AIRAC AIP
value.
AMDT 02/12
LRAR, Instrument Approach Chart, aerodrome elevation, correct and read
AIRAC AIP
“353 FT” instead of “352 FT”.
AMDT 07/13
LROD, Instrument Approach Charts, delete the following obstacle:
obstacle type - 3 Cranes
AIRAC AIP
elevation - 175M/575FT
AMDT 08/13
markings/LGT - LGT
coordinates - 470232.32N 0215404.99E
AIRAC AIP
LROP, IACs , south MSA correct and read “2100 FT” instead of “1900 FT”.
AMDT 10/13
Correct and read:
AIRAC AIP
“CLUJ NAPOCA/Avram Iancu” instead of “CLUJ NAPOCA/Cluj Napoca”.
AMDT 01/14
Correct and read:
AIRAC AIP
“BUCURESTI/Henri Coandă” instead of “BUCUREŞTI/Otopeni”.
AMDT 04/14
AIRAC AIP
Correct and read: LRTRA4 instead of LRR4, LRTSA61 instead of LRD61.
AMDT 11/15
Amendment text

Correct and read magnetic variation 5 degrees / 2015 instead of published
value.

AIRAC AIP
AMDT 11/15

Radar Minimum Altitude Chart - ICAO at LRAR, LRCK and LRTR aerodrome,
correct and read name of the charts as follow: "ATC Surveillance Minimum
Altitude Chart - ICAO".

AIRAC AIP
AMDT 01/16

Quadrilateral 4600N - 4630N, 2230E - 2300E correct and read AMA 8100FT
AD 2.16-30/31/34/35/37
instead of 5000FT, quadrilateral 4630N - 4700N, 2200E - 2230E correct and
12 NOV 2015
read AMA 4700FT instead of 4100FT.
AD 2.12-52/81/82
On segment to TISAD, correct and read FL50 instead of FL40.
16 DEC 2010
AD 2.2-51/51a
02 MAY 2013
AD 2.2-36/37/51/91/93 LRBC, name of aerodrome correct and read George Enescu instead of
26 MAY 2016
Bacău.
AD 2.2-91a/93a
01 MAY 2014
ENR 6-2a
Communication Facility box. Delete "Bucuresti Information 129.4", add "For
26 MAY 2016
FIS Freq. See ENR 6-40".
AD 2.4-40/10 DEC 2015
AD 2.4-51/03 MAR 2016
AD 2.4-52/03 MAR 2016
AD 2.4-53/03 MAR 2016
AD 2.4-54/03 MAR 2016
AD 2.4-91/03 MAR 2016
AD 2.4-92/10 DEC 2015 Communication Facility box. Add BUCURESTI DIRECTOR 120.600
AD 2.4-93/10 DEC 2015
AD 2.4-94/10 DEC 2015

AIRAC AIP
AMDT 03/16
AIRAC AIP
AMDT 06/16
AIRAC AIP
AMDT 08/16
AIRAC AIP
AMDT 09/16

AIRAC AIP
AMDT 10/16

AD 2.5-53/02 MAY 2013
AD 2.5-93/03 MAR 2016

ENR 6-2
10 NOV 2016
ENR 6-2
10 NOV 2016
ENR 6-2
10 NOV 2016
ENR 6-2
10 NOV 2016

ROMATSA

LRTRA76 described by 7 points changed to LRTRA76 described by 8 points
as follows:
464122N 0233817E - 464448N 0240222E - 463207N 0241247E 462804N 0240855E - 461925N 0241227E - 461711N 0241552E 460938N 0241640E - 461023N 0235313E
New anti-hail rocket area: LRR141 – Creţeşti, LRR142 – Buneşti Averşti,
LRR143–Codăeşti, LRR144–Soleşti. For details see ENR 5.1 and ENR 6-2b
ENROUTE CHART-LOWER AIRSPACE insert new RNAV ATS routes: Y32,
Y33, Y34 (see route description ENR 3.3 and ENR 6-2b).
ENROUTE CHART-LOWER AIRSPACE, L140, route segment TEVSA ULGAP - PIRIG. Correct and read minimum cruising level, FL60, instead of
FL110 (see route description ENR 3.3 and ENR 6-2b).

AIRAC AIP
AMDT 12/16
AIRAC AIP
AMDT 02/17
AIRAC AIP
AMDT 02/17
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3

1.Correct and read OTOPENI TOWER 120.9 instead of OTOPENI TOWER
120.9 (08R/26L).
2.Correct and read OTOPENI TOWER 121.85 ALTN instead of OTOPENI
TOWER 121.85 (08L/26R).

AIRAC AIP
AMDT 04/17

1.Correct and read OTOPENI TOWER 120.9 instead of OTOPENI TOWER
120.9 RWY 08R/26L.
2.Correct and read OTOPENI TOWER 121.85 ALTN instead of OTOPENI
TOWER 121.85 RWY 08L/26R.

AIRAC AIP
AMDT 04/17

1.Add new frequency, OTOPENI TOWER 120.9
2.Correct and read OTOPENI TOWER 121.85 ALTN instead of OTOPENI
TOWER 121.85

AIRAC AIP
AMDT 04/17

LIGHTING AIDS RWY 16/34 AND EXIT TWY, correct and read ”EDGE
LIGHTS WHITE/YELLOW” instead of ”EDGE LIGHTS WHITE/YELLOW
(640m)”, ”EDGE LIGHTS WHITE” instead of ”EDGE LIGHTS WHITE
(1220m)”, ”EDGE LIGHTS YELLOW/WHITE” instead of ”EDGE LIGHTS
YELLOW/WHITE (640m)”
ENROUTE CHART-LOWER AIRSPACE, Y33. Correct and read FL40
instead of FL50 (see route description ENR 3.3 and ENR 6-2b/25 MAY 2017)
IAC LRTR, ILS RWY 29, below OCA/H table, correct and read: ”CAT III A
approved” instead of ” CAT III approved”
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GEN 1.7 DIFFERENCES FROM ICAO STANDARDS,
RECOMMENDED PRACTICES AND PROCEDURES

ANNEX 1 - PERSONNEL LICENSING (11th Edition, July 2011, Amendment 172)
CHAPTER 1
1.2.2.1 The licences issued by a Member State of the European Union are recognised as valid by all the other
Member States without administrative issuance of an additional authorisation.
1.2.4.1 The term 'medical certificate' is used in lieu of 'medical assessment'.
1.2.4.11.2 Not specifically mentioned in EU regulations.
1.2.5.2.6 No deferral possible for reasons of distance.
1.2.9.2 Not implemented.
1.2.9.5 Commission Regulation (EU) 2015/340/ ATCO.B.035 applies.
1.2.9.6 Pilots who have demonstrated language proficiency at operational level are re- evaluated every 4 years.
CHAPTER 2
2.1.5.2 Provisions will be implemented in April 2018
2.1.10.1 The applicable requirements state as follows: Pilots aged 60-64 may act as pilots in command in the
single-pilots international CAT operations of aircraft other than aeroplanes and helicopters.
2.3.2.1, 2.3.3.1.1, 2.3.4.1.1, 2.3.4.2.1, 2.3.5.1.1, 2.3.5.1.2, 2.3.5.1.3, 2.3.5.2, 2.3.6.1, 2.4.3.2.2., 2.4.4.1.1,
2.4.4.1.1.1, 2.4.5.1.1, 2.4.5.1.2, 2.4.6.1.1, 2.4.6.1.1.1, 2.5.3.2, 2.6.3.1.1.1, 2.6.4.1.1.1 Provisions not implemented.
2.6.5.1.1, 2.6.5.1.2, 2.6.5.1.3, 2.6.5.2 Not applicable.
2.7.1.3.2, 2.9.1.3.1, 2.10.1.3.4 Provisions not implemented.
CHAPTER 4
4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.2.2 Provisions not implemented.
4.4.1.1 Special authorisations for air traffic controller licence:
- Instructor;
- Examiner.
4.4.1.3 Required experience is ensured though approved unit training plans.
4.5.1, 4.5.2.2.1, 4.5.2.2.2 Not implemented.
4.5.2.4 Not applicable.
CHAPTER 5
5.1.2. No corresponding provisions on the material of the licence in Part-66.
5.1.3 For maintenance staff different requirements but serve the same purpose, in particular when licence is
issued by the MS in the national language and the bearer is working in that MS, the rule allows for such licence
not to have any English translation.
CHAPTER 6
6.2.3.2, 6.2.4.2, 6.2.4.3, 6.2.4.4.1, 6.2.5.5 Provisions not implemented.
6.2.5.3.1, 6.2.5.4.1 Not applicable.
6.3.1.2.1 No examinations are allowed to be omitted.
6.3.2.9.1, 6.3.2.21.1 Provisions not implemented.
6.3.3.2.3 Provisions not implemented.
6.4.2.6.2, 6.4.2.21.1, 6.4.3.2.3, 6.4.3.5, 6.4.3.6 Provisions not implemented.
6.5.2.6.1 Annual ECGs required after age 40.
6.5.2.20, 6.5.2.21.1, 6.5.3.2, 6.5.3.2.3 Provisions not implemented.
th
ANNEX 2 - RULES OF THE AIR (10 Edition, July 2005, Amendment 45)

CHAPTER 3, 3.2.2
New Provision. Implementing Regulation (EU) No 923/2012, SERA.3210(b), specifies:
"(b) An aircraft that is aware that the manoeuvrability of another aircraft is impaired shall give way to that aircraft."
CHAPTER 3, 3.2.3.2(b)
Implementing Regulation (EU) No 923/2012, paragraph SERA.3215(b)(2), specifies (with the addition to ICAO
Standard in Annex 2, 3.2.3.2(b) of the underlined text):
"(2) unless stationary and otherwise adequately illuminated, all aircraft on the movement area of an aerodrome
shall display lights intended to indicate the extremities of their structure, as far as practicable;"
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GEN 1.7 DIFERENŢELE FAŢĂ DE STANDARDELE OACI,
PRACTICILE ŞI PROCEDURILE RECOMANDATE
ANEXA 1 - LICENŢIEREA PERSONALULUI (ediţia a 11-a, iulie 2011, amendamentul 172)
CAPITOLUL 1
1.2.2.1 Licențele emise de un stat membru UE sunt recunoscute de către toate celelalte state membre fără
emiterea unor autorizații suplimentare.
1.2.4.1 Se folosește termenul certificat medical în loc de evaluare medicală.
1.2.4.11.2 Nu este specificat în legislația europeană.
1.2.5.2.6 Nu este posibilă amânarea din motive de distanţă.
1.2.9.2 Nu este implementat.
1.2.9.5 Se aplică CR (EU) 340/2015/ATCO.B.035.
1.2.9.6 Pentru competență lingvistică la nivel operațional sunt re-evaluați din 4 în 4 ani.
CAPITOLUL 2
2.1.5.2 Prevederile vor fi implementate în aprilie 2018
2.1.10.1 Cerinţe aplicabile privind vârsta piloţilor: Piloții cu vârste între 60-64 ani pot opera ca piloți comandanți în
operațiuni CAT internaționale mai puțin pe aeronave și elicoptere.
2.3.2.1, 2.3.3.1.1, 2.3.4.1.1, 2.3.4.2.1, 2.3.5.1.1, 2.3.5.1.2, 2.3.5.1.3, 2.3.5.2, 2.3.6.1, 2.4.3.2.2., 2.4.4.1.1,
2.4.4.1.1.1, 2.4.5.1.1, 2.4.5.1.2, 2.4.6.1.1, 2.4.6.1.1.1, 2.5.3.2, 2.6.3.1.1.1, 2.6.4.1.1.1 Prevederile nu sunt
implementate.
2.6.5.1.1, 2.6.5.1.2, 2.6.5.1.3, 2.6.5.2 Nu se aplică.
2.7.1.3.2, 2.9.1.3.1, 2.10.1.3.4 Prevederile nu sunt implementate.
CAPITOLUL 4
4.2.1..4, 4.2.1.5, 4.2.2.2 Prevederile nu sunt implementate.
4.4.1.1 Autorizări asociate licenţei CTA:
- Instructor;
- Examinator.
4.4.1.3 Experienţa necesară este asigurată chiar dacă deţine o planificare de instruire în cadrul unităţii aprobată.
4.5.1, 4.5.2.2.1, 4.5.2.2.2 Prevederile nu sunt implementate.
4.5.2.4 Prevederile nu se aplică.
Capitolul 5
5.1.2 Nu există prevederi în Part 66.
5.1.3 Pentru personalul de întreținere există prevederi diferite dar servesc același scop : când licența este emisă
de statele membre în limba națională, iar titularul lucrează în acel stat membru, reglementarea permite ca licența
să nu fie tradusă în limba engleză.
CAPITOLUL 6
6.2.3.2, 6.2.4.2, 6.2.4.3, 6.2.4.4.1, 6.2.5.5 Prevederile nu sunt implementate.
6.2.5.3.1, 6.2.5.4.1 Nu se aplică.
6.3.1.2.1 Nu se permite exceptarea examinărilor medicale.
6.3.2.9.1, 6.3.2.21.1 Prevederile nu sunt implementate.
6.3.3.2.3 Prevederile nu sunt implementate.
6.4.2.6.2, 6.4.2.21.1, 6.4.3.2.3, 6.4.3.5, 6.4.3.6 Prevederile nu sunt implementate.
6.5.2.6.1 După vârsta de 40 ani este necesar un EKG anual.
6.5.2.20, 6.5.2.21.1, 6.5.3.2, 6.5.3.2.3 Prevederile nu sunt implementate.
ANEXA 2 - REGULILE AERULUI (ediţia a 10-a, iulie 2005, amendamentul 45)
CAPITOLUL 3, 3.2.2
Dispoziție nouă. Punctul SERA.3210 litera (b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 prevede:
"(b) O aeronavă care cunoaște faptul că manevrabilitatea unei alte aeronave este afectată trebuie să acorde
prioritate acelei aeronave."
CAPITOLUL 3, 3.2.3.2(b)
Punctul SERA.3215 litera (b) punctul 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 prevede [cu
adăugarea textului subliniat la standardul OACI din Anexa 2 punctul 3.2.3.2(b)]:
"(2) cu excepția cazului în care sunt staționate și adecvat iluminate, toate aeronavele de pe suprafața de mișcare
a unui aerodrom trebuie să aibă aprinse lumini destinate să indice extremitățile structurii lor, în măsura în
care este posibil;"
AIRAC AIP AMDT 08/17
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CHAPTER 3, 3.2.5 (c) and (d)
Implementing Regulation (EU) No 923/2012, paragraph SERA.3225 differs from ICAO Standard in Annex 2,
3.2.5(c) and 3.2.5(d) in that it specifies that subparagraphs (c) and (d) do not apply to balloons:
" (c) except for balloons, make all turns to the left, when approaching for a landing and after taking off, unless
otherwise indicated, or instructed by ATC;
(d) except for balloons, land and take off into the wind unless safety, the runway configuration, or air traffic
considerations determine that a different direction is preferable."
CHAPTER 3, 3.3.1.2.
ICAO Annex 2, 3.3.1.2 is replaced with Implementing Regulation (EU) No 923/2012 SERA.4001(b). The
differences between this ICAO Standard and this Union regulation are as follows:
- With regards to VFR flights planned to operate across international borders, the Union regulation
(SERA.4001(b)(5)) differs from the ICAO Standard in Annex 2, 3.3.1.2(e) with the addition of the underlined text,
as follows:
"any flight across international borders, unless otherwise prescribed by the States concerned."
- With regard to VFR and IFR flights planned to operate at night, an additional requirement is inserted to Union
regulation SERA.4001(b)(6)as follows:
"(6) any flight planned to operate at night, if leaving the vicinity of an aerodrome."
CHAPTER 3, 3.2.2.4.
New Provision. Implementing Regulation (EU) No 923/2012, paragraph SERA.3210(c)(3)(i) differs from ICAO
Standard in Annex 2, 3.2.2.4 by specifying that:
"(i) Sailplanes overtaking. A sailplane overtaking another sailplane may alter its course to the right or to the left."
CHAPTER 4, 4.3.
New provision. ICAO Annex 2, 4.3, is replaced with Implementing Regulation (EU) No 923/2012 SERA.5005(c).
The difference is that Implementing Regulation (EU) No 923/2012 adds requirements under which VFR flights at
night may be permitted, as follows:
"(c) When so prescribed by the competent authority, VFR flights at night may be permitted under the following
conditions:
(1) if leaving the vicinity of an aerodrome, a flight plan shall be submitted;
(2) flights shall establish and maintain two-way radio communication on the appropriate ATS
communication channel, when available;
(3) the VMC visibility and distance from cloud minima as specified in Table S5-1 shall apply except that:
(i) the ceiling shall not be less than 450 m (1500 ft);
(ii) except as specified in (c)(4), the reduced flight visibility provisions specified in Table S5-1(a) and (b)
shall not apply;
(iii) in airspace classes B, C, D, E, F and G, at and below 900 m (3000 ft) above MSL or 300 m (1000
ft) above terrain, whichever is the higher, the pilot shall maintain continuous sight of the surface;
(iv) for helicopters in airspace classes F and G, flight visibility shall not be less than 3 km, provided that
the pilot maintains continuous sight of the surface and if manoeuvred at a speed that will give
adequate opportunity to observe other traffic or obstacles in time to avoid collision; and
(v) for mountainous terrain, higher VMC visibility and distance from cloud minima may be prescribed.
(4) ceiling, visibility and distance from cloud minima lower than those specified 4.3(c) above may be
permitted for helicopters in special cases, such as medical flights, search and rescue operations and
fire-fighting.
(5) except when necessary for take-off or landing, or except when specifically authorised by the competent
authority, a VFR flight at night shall be flown at a level which is not below the minimum flight altitude
established by the State whose territory is overflown, or, where no such minimum flight altitude has been
established:
(i) over high terrain or in mountainous areas, at a level which is at least 600 m (2000 ft) above the
highest obstacle located within 8 km of the estimated position of the aircraft;
(ii) elsewhere than as specified in (i), at a level which is at least 300 m (1000 ft) above the highest
obstacle located within 8 km of the estimated position of the aircraft."

ROMATSA

AIRAC AIP AMDT 08/17

GEN 1.7-2
17 AUG 2017

AIP
ROMANIA

CAPITOLUL 3, 3.2.5 (c) și (d)
Punctul SERA.3225 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 diferă față de standardul OACI din
anexa 2, punctele 3.2.5(c) și 3.2.5(d) prin faptul că precizează că literele (c) și (d) nu se aplică în cazul
baloanelor:
"(c) exceptând baloanele, să execute toate virajele spre stânga atunci când efectuează o apropiere pentru
aterizare și după decolare, cu excepția cazului în care i s-a indicat altfel sau i s-au dat alte instrucțiuni de
către ATC;
(d) exceptând baloanele, să aterizeze și să decoleze cu vânt de față, cu excepția cazului în care siguranța
zborului, configurația pistei sau considerentele de trafic aerian determină altă direcție preferabilă."
CAPITOLUL 3, 3.3.1.2
Punctul 3.3.1.2 din Anexa 2 a OACI se înlocuiește cu punctul SERA.4001 litera (b) din Regulamentul de punere în
aplicare (UE) nr. 923/2012. Diferențele dintre acest standard al OACI și prezentul regulament al Uniunii sunt
următoarele:
- Cu privire la zborurile VFR prevăzute să traverseze granițele internaționale, diferența dintre regulamentul Uniunii
[punctul SERA.4001 litera (b) punctul 5] și standardul OACI din Anexa 2 punctul 3.3.1.2 litera (e) constă în
adăugarea textului subliniat, după cum urmează:
"oricărui zbor care traversează granițele internaționale, cu excepția cazului în care statele în cauză prevăd
altfel."
- Cu privire la zborurile VFR și IFR prevăzute să se desfășoare pe timp de noapte, s-a introdus o cerință
suplimentară în Regulamentul Uniunii la punctul SERA.4001 litera (b) punctul 6, după cum urmează:
"6. oricărui zbor prevăzut să se desfășoare pe timpul nopții, dacă se părăsește vecinătatea unui aerodrom."
CAPITOLUL 3, 3.2.2.4
Dispoziție nouă. Punctul SERA.3210 litera (c) punctul 3 subpunctul (i) din Regulamentul de punere în aplicare
(UE) nr. 923/2012 este diferit de standardul OACI din anexa 2 punctul 3.2.2.4 prin faptul că precizează:
"(i) Planoare care depășesc. Un planor care depășește un alt planor își poate devia cursul spre dreapta sau spre
stânga."
CAPITOLUL 4, 4.3
Dispoziție nouă. Punctul 4.3 din anexa 2 OACI se înlocuiește cu punctul SERA.5005 litera (c) din Regulamentul
de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012. Diferența constă în faptul că Regulamentul de punere în aplicare (UE)
nr. 923/2012 adaugă cerințe conform cărora zborurile VFR pe timp de noapte pot fi permise, după cum urmează:
"(c) Atunci când autoritatea competentă prevede acest lucru, zborurile VFR pe timp de noapte pot fi autorizate în
următoarele condiții:
(1) în cazul părăsirii vecinătății unui aerodrom, trebuie depus un plan de zbor;
(2) zborurile trebuie să stabilească și să mențină comunicația radio bilaterală pe canalul de comunicație al
unității ATC competente, atunci când este disponibil;
(3) se aplică minimele VMC de vizibilitate și distanță față de nori indicate în tabelul S5-1, însă:
(i) plafonul nu poate fi mai mic de 450 m (1500 ft);
(ii) cu excepția cazurilor prevăzute la litera (c) punctul 4, nu se aplică dispozițiile din tabelul S5-1
literele (a) și (b) referitoare la vizibilitățile în zbor reduse;
(iii) într-un spațiu aerian de clasa B, C, D, E, F și G, la și sub cea mai mare altitudine dintre 900 m (3
000 ft) peste MSL sau 300 m (1000 ft) deasupra terenului, pilotul trebuie să mențină permanent
suprafața la vedere;
(iv) pentru elicoptere într-un spațiu aerian de clasa F și G, vizibilitatea în zbor nu poate fi mai mică de 3
km, cu condiția ca pilotul să mențină permanent suprafața la vedere și dacă sunt manevrate la o
viteză care oferă posibilitatea de a observa alte aeronave sau orice obstacol la timp pentru a evita
coliziunea; și
(v) pentru terenurile muntoase, pot fi prevăzute de către autoritatea competentă minime VMC mai mari
de vizibilitate și distanță față de nori;
(4) pot fi autorizate minime mai mici de plafon, vizibilitate și distanță față de nori decât cele menționate la
punctul 3 pentru elicoptere în cazuri speciale, cum ar fi zborurile medicale, operațiunile de căutare și
salvare și operațiunile de stingere a incendiilor;
(5) cu excepția cazului în care este necesar pentru decolare sau aterizare sau a cazurilor autorizate expres
de autoritatea competentă, un zbor VFR pe timp de noapte se efectuează la un nivel care nu este situat
sub altitudinea minimă de zbor stabilită de statul al cărui teritoriu este survolat sau în cazurile în care nu
s-a stabilit o astfel de altitudine minimă de zbor:
(i) deasupra terenurilor înalte sau în zonele muntoase, la un nivel care este la cel puțin 600 m (2000
ft) deasupra celui mai înalt obstacol situat pe o rază de 8 km de la poziția estimată a aeronavei;
(ii) în alte locuri decât cele menționate la subpunctul (i), la un nivel care este la cel puțin 300 m (1000
ft) deasupra celui mai înalt obstacol situat pe o rază de 8 km de la poziția estimată a aeronavei."
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CHAPTER 4, 4.6
ICAO Annex 2, 4.6, is replaced with Implementing Regulation (EU) No 923/2012 SERA.5005, introducing the
obstacle clearance criteria in (f), as follows:
"(f) Except when necessary for take-off or landing, or except by permission from the competent authority, a VFR
flight shall not be flown:
(1) over the congested areas of cities, towns or settlements or over an open-air assembly of persons at a
height less than 300 m (1000 ft) above the highest obstacle within a radius of 600 m from the aircraft;
(2) elsewhere than as specified in (1), at a height less than 150 m (500 ft) above the ground or water, or
150 m (500 ft) above the highest obstacle within a radius of 150 m (500 ft) from the aircraft."
CHAPTER 3, 3.8 and Appendix 2
The words "in distress" of CHAPTER 3 Part 3.8, are not included in Union law, thus enlarging the scope of escort
missions to any type of flight requesting such service. Furthermore the provisions contained in Appendix 2 Parts
1.1 to 1.3 inclusive as well as those found in Attachment A, are not contained in Union law.
Provisions of Amendment 45 are not implemented.
ANNEX 3 - METEOROLOGICAL SERVICE FOR INTERNATIONAL AIR NAVIGATION (19th Edition, July 2016,
Amendment 77A)
CHAPTER 5
New provision. Implementing Regulation (EU) No 923/2012, paragraph SERA.12005, specifies:
"(b) Competent authorities shall prescribe as necessary other conditions which shall be reported by all aircraft
when encountered or observed."
ANNEX 4 - AERONAUTICAL CHARTS (11th Edition, July 2009, Amendment 59)
CHAPTER 5
Aerodrome terrain and obstacle chart-ICAO electronic, para 5.2.1, will not be available until November 2020.
Provisions of Amendment 59 are not implemented.
ANNEX 5 - UNITS OF MEASUREMENT TO BE USED IN AIR AND GROUND OPERATIONS (5th Edition, July
2010) - NIL
ANNEX 6 - OPERATION OF AIRCRAFT
Part I - International Commercial Air Transport – Aeroplanes (10th Edition, July 2016, Amendment 41A)
CHAPTER 3
General
3.1.4 In Romania Reg. (EU) 965/2012 applies which doesn’t require licensing of operations officer or flight
dispatcher.
3.3.1 Flight data analysis programme is used as part of its safety management system only required for
aeroplanes above 27000 kg.
CHAPTER 4
Flight operations
4.2.8.1.1 Automatic landing systems, HUD, SVS and CVS partially implemented.
4.2.8.3, 4.2.8.6, 4.2.8.7 Classification for instrument approach operations through the European regulatory
framework differs.
4.3.4.1.3 European rules (CAT.OP.MPA.185 (a)) requires period commencing one hour before and ending one
hour after the estimated time of arrival at the aerodrome.
4.3.4.3.1 European rules require a period commencing one hour before and ending one hour after the estimated
time of arrival at the aerodrome.
4.3.6 The use of contingency fuel needs clarification. In-flight fuel management needs further amendments.
4.3.6.4 Part-CAT requires it for each estimated mass and every flight.
4.3.7.2.2 The phraseology is addressed in a SIB. European rules require to declare PAN,PAN,PAN.
4.4.8, 4.4.11 Provisions not implemented.
4.6.1 The European rules do not require a flight operations officer.
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CAPITOLUL 4, 4.6
Punctul 4.6 din Anexa 2 OACI se înlocuiește cu punctul SERA.5005 din Regulamentul de punere în aplicare (UE)
nr. 923/2012, introducând criterii de trecere a obstacolelor la litera (f), după cum urmează:
"(f) Cu excepția cazului în care este necesar pentru decolare sau aterizare sau doar cu permisiunea autorității
competente, nu se efectuează un zbor VFR:
(1) deasupra zonelor dens populate ale orașelor sau ale altor așezări ori deasupra unor adunări de
persoane în aer liber, la o înălțime mai mică de 300 m (1000 ft) deasupra celui mai înalt obstacol situat
pe o rază de 600 m de la aeronavă;
(2) în alte locuri decât cele menționate la punctul 1, la o înălțime mai mică de 150 m (500 ft) deasupra
solului sau a apei sau de 150 m (500 ft) deasupra celui mai înalt obstacol pe o rază de 150 m (500 ft) de
la aeronavă."
CAPITOLUL 3, punctul 3.8 și apendicele 2
Cuvintele "în pericol" din CAPITOLUL 3 partea 3.8 nu sunt incluse în legislația Uniunii, extinzând prin urmare
domeniul de aplicare al misiunilor de escortă la orice tip de zbor care solicită astfel de servicii. În plus, dispozițiile
cuprinse în apendicele 2 părțile 1.1-1.3 inclusiv, precum și cele care se regăsesc în apendicele A nu sunt
cuprinse în legislația Uniunii.
Prevederile Amendamentului 45 nu sunt introduse în legislaţia naţională.
ANEXA 3 - ASISTENŢA METEOROLOGICĂ PENTRU NAVIGAŢIA AERIANĂ INTERNAŢIONALĂ (ediţia a 19a, iulie 2016, amendamentul 77A)
CAPITOLUL 5
Dispoziție nouă. Punctul SERA.12005 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 prevede:
"(b) Autoritățile competente dispun, în funcție de necesități, alte condiții care, atunci când sunt întâlnite sau
observate, trebuie raportate de către toate aeronavele."
ANEXA 4 - HĂRŢI AERONAUTICE (ediţia a 11-a, iulie 2009, amendamentul 59)
CAPITOLUL 5
5.2.1 Hărțile OACI de aeroport și obstacolare electronice nu vor fi disponibile până în luna noiembrie 2020.
Prevederile Amendamentului 59 nu sunt introduse în legislaţia naţională.
ANEXA 5 - UNITĂŢILE DE MĂSURĂ UTILIZATE ÎN OPERAŢIUNILE AERIENE ŞI LA SOL (ediţia a 5-a, iulie
2010) - NIL
ANEXA 6 - OPERAREA AERONAVEI
Partea I - Transport Aerian Comercial Avioane (ediţia a 10-a, iulie 2016, amendmentul 41A)
CAPITOLUL 3
General
3.1.4 În România se aplică prevederile Reg. (UE) 965/2012 care nu cere acordarea licenţelor pentru personal
navigant pentru operaţiuni zbor sau pentru dispatcher zbor.
3.3.1 Programul de analiză a datelor de zbor este folosit ca parte a sistemului de administrare a siguranţei
necesar doar pentru avioanele de peste 27000 kg.
CAPITOLUL 4
Operaţiuni aeriene
4.2.8.1.1 Sisteme automate de aterizare, HUD, SVS şi CVS, parțial implementate.
4.2.8.3, 4.2.8.6, 4.2.8.7 Diferă clasificarea operaţiunilor de apropiere instrumentală.
4.3.4.1.3 Normele europene (CAT.OP.MPA.185 litera (a)) prevăd ca perioada să înceapă cu o oră înainte şi să se
termină cu o oră după timpul estimat de sosire la aerodrom.
4.3.4.3.1 Normele europene impun o perioada care începe cu o oră înainte şi se termină cu o oră după timpul
estimat de sosire la aerodrom.
4.3.6 Utilizarea de combustibil pentru situaţii neprevăzute necesită clarificări; managementul combustibilului
pentru zbor are nevoie de modificări suplimentare.
4.3.6.4 Part CAT e necesar pentru fiecare masă estimată şi pentru fiecare zbor.
4.3.7.2.2 Frazeologia este abordată într-un SIB. Normele europene impun să se declare PAN, PAN, PAN.
4.4.8, 4.4.11 Prevederile nu sunt implementate.
4.6.1 Normele europene nu necesită personal navigant pentru operaţiuni de zbor.
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CHAPTER 6
Airplane instruments, equipment and flight documents:
6.1.1, 6.2.2.1 Provisions not implemented.
6.3. Note from 1 to 6 - Airborne image recorders and lightweight flight recorder are not required.
6.3.1.2.1 European rules (CAT.IDE.A.190 (a) (3)) applies to multi-engine turbine-powered aeroplanes with an
MCTOM of 5 700 kg or less, ICAO requires for all turbine-engine. CAT.IDE.A.190 (b) (5) is applicable to
aeroplanes delivered an individual CofA on or after 1 January 2016. There is no alternative choice offered to the
FDR in CAT.IDE.A.190.
6.3.1.2.2 European rules (CAT.IDE.A.190 (a) (3)) applies to multi-engine turbine-powered aeroplanes with an
MCTOM of 5 700kg or less.
6.3.1.2.3 European rules (CAT.IDE.A.190 (a) (1)) applies to aeroplanes with an individual CofA after 1 June 1990.
6.3.1.2.4 European rules (CAT.IDE.A.190 (a) (1)) applies to aeroplanes with an individual CofA after 1 June 1990.
6.3.1.2.5 European rules (CAT.IDE.A.190 (a) (3)) applies to aeroplanes with an individual CofA after 1 April 1998,
it will be addressed by RMT.0338.
6.3.1.2.6 European rules CAT.IDE.A.190 (a) (2) applies to aeroplanes delivered an individual CofA before 1 June
1990.
6.3.1.2.7 European rules AMC6 CAT.IDE.A.190 (a)(1) & (a)(2) & (a)(3) applies to aeroplanes delivered an
individual CofA before 1 June 1990.
6.3.1.2.8 European rules (CAT.IDE.A.190 (a) (2)) applies to turbine-engined aeroplanes delivered an individual
CofA before 1 June 1990.
6.3.1.2.11 The flight parameters of Type IA should be recorded only for aeroplanes first issued with an individual
CofA on or after 01 January 2016.
6.3.1.2.12 European rules (AMC 1 CAT.IDE.A.190 (c)) states that ‘The parameters to be recorded should meet
the performance specifications (range, sampling intervals, accuracy limits and resolution in read-out) as defined in
the relevant tables of EUROCAE Document ED-112, including amendments n°1and n°2, or any later equivalent
standard produced by EUROCAE.’ and the table of flight parameter performance in ED-112 is only specifying a
maximum recording interval of 0.125 seconds for acceleration parameters.
6.3.1.2.13 European rules (AMC 1 CAT.IDE.A.190 (c)) states that ‘The parameters to be recorded should meet
the performance specifications (range, sampling intervals, accuracy limits and resolution in read-out) as defined in
the relevant tables of EUROCAE Document ED-112, including amendments n°1 and n°2, or any later equivalent
standard produced by EUROCAE.’ and the table of flight parameter performance in ED-112 is only specifying a
maximum recording interval of 0.125 seconds for acceleration parameters.
6.3.1.3.1 Provisions not implemented.
6.3.1.3.2 Discontinuation of old memory media is not implemented.
6.3.1.3.3 Discontinuation of old memory media is not implemented.
6.3.1.3.4 European rules (CAT.IDE.A.190(a)) requires that the FDR ‘uses a digital method of recording and
storing data’.
6.3.2.1.1 CVR for light aircraft not implemented.
6.3.2.1.2 CVR for light aircraft not implemented.
6.3.2.1.3 Minimum CVR duration is 2 hours when the individual CofA was first issued on or after 01 April 1998
6.3.2.1.4 European rules (CAT.IDE.A.185 (a) (1)) apply to all aeroplanes with a MCTOM exceeding 5 700 kg
whatever the date of delivery of the individual CofA
6.3.2.1.5 European rules (CAT.IDE.A.185 (a) (1)) applies to all aeroplanes with a MCTOM exceeding 5 700 kg
whatever the date of delivery of the individual CofA.
6.3.2.1.6 European rules (CAT.IDE.A.185 (a) (1)) applies to all aeroplanes with a MCTOM exceeding 5 700 kg.
6.3.2.2.1 Discontinuation of old memory media not implemented, however Opinion 01/2014 proposes
discontinuation up to 01 January 2019.
6.3.2.2.2 Discontinuation of old memory media not implemented, however Opinion 01/2014 proposes
discontinuation up to 01 January 2019.
6.3.2.3.1 For aeroplanes with an MCTOM of over 5 700 kg and first issued with an individual CofA on or after 01
April 1998, the minimum recording duration of the CVR is 2 hours.
6.3.2.3.2 Retrofit extension of recording duration to two hours not implemented, however Opinion 01/2014
proposes retrofit by 01 January 2019.
6.3.2.3.3 For aeroplanes with an MCTOM of over 5 700 kg and first issued with an individual CofA on or after
01April 1998, the minimum recording duration of the CVR is 2 hours.
6.3.2.4.1 Is not implemented.
6.3.2.4.2 Is not implemented.
6.3.2.4.3 Is not implemented.
6.3.3.1.1 European rules (CAT.IDE.A.195 (a)) require recording data link communications for aeroplanes issued
with an individual CofA on or after 08 April 2014.
6.3.3.1.2 Retrofit of datalink communication recording not implemented.
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CAPITOLUL 6
Instrumente, echipamente şi documente zbor - Avion
6.1.1, 6.2.2.1 Prevederile nu sunt implementate.
6.3 Notele de la 1 la 6 - Înregistratoarele de imagine aeriană şi înregistratoarele de zbor de greutate mică nu sunt
necesare.
6.3.1.2.1 Normele europene (CAT.IDE.A.190 (a) (3)) se aplică doar pentru avioane multi-motor motor turbină cu
MCTOM de 5 700 kg sau mai puţin, CAT.IDE.A.190 (b) (5) se aplică la avioane cu un CofA individual emis după
la sau după 1 ianuarie 2016. Nu există o alternativă oferită pentru FDR, în CAT.IDE.A.190.
6.3.1.2.2 normele europene (CAT.IDE.A.190 (a) (3)) se aplică avioane cu motoare cu turbină multi-motor de cu o
MCTOM de 5 700 kg sau mai puţin.
6.3.1.2.3 Normele europene (CAT.IDE.A.190 (a) (1)) se aplică la avioanele cu un CofA individual emis după 1
iunie 1990.
6.3.1.2.4 Normele europene (CAT.IDE.A.190 (a) (1)) se aplică la avioanele cu un CofA individual emis după 1
iunie 1990.
6.3.1.2.5 Normele europene (CAT.IDE.A.190 (a) (3)) se aplică la avioanele cu un CofA individual emis după 1
aprilie 1998.
6.3.1.2.6 Normele europene CAT.IDE.A.190 (a) (2) se aplică la avioanele cu un CofA individual emis înainte de 1
iunie 1990.
6.3.1.2.7 Normele europene AMC6 CAT.IDE.A.190 (a) (a) (2) şi (a) (3) se aplică la avioanele cu un CofA
individual emis înainte de 1 iunie 1990.
6.3.1.2.8 Normele europene (CAT.IDE.A.190 (a) (2)) se aplică la avioanele cu motor turbină cu un CofA individual
emis înainte de 1 iunie 1990
6.3.1.2.11 Parametrii de zbor de tip IA se înregistrează numai pentru aeronave cu un CofA individual emis la sau
după 1 ianuarie 2016.
6.3.1.2.12 Normele europene (AMC 1 CAT.IDE.A.190 (c)) prevăd că "Parametrii care urmează a fi înregistraţi
trebuie să îndeplinească specificaţiile de performanţă (rază, intervalele de eşantionare, limite de precizie şi
rezoluţia în citire) astfel cum sunt definite în tabelele relevante din documentele EUROCAE ED-112, inclusiv
modificările n° 1 şi n° 2, sau orice standard echivalent ce a apărut mai târziu produs de EUROCAE.", iar tabelul
performanţelor parametrilor de zbor din ED-112 este doar specificat ca o interval de înregistrare maxim de 0.125
secunde pentru parametrii de acceleraţie
6.3.1.2.13 Normele europene (AMC 1 CAT.IDE.A.190 (c)) prevăd că "Parametrii care urmează a fi înregistraţi
trebuie să îndeplinească specificaţiile de performanţă (rază, intervalele de eşantionare, limite de precizie şi
rezoluţia în citire) astfel cum sunt definite în tabelele relevante din documentele EUROCAE ED-112, inclusiv
modificările n° 1 şi n° 2, sau orice standard echivalent ce a apărut mai târziu produs de EUROCAE.", iar tabelul
performanţelor parametrilor de zbor din ED-112 este doar specificat ca o interval de înregistrare maxim de 0.125
secunde pentru parametrii de acceleraţie
6.3.1.3.1 Prevederile nu sunt implementate.
6.3.1.3.2 Eliminarea suportului vechi de memorie nu este pusă în aplicare.
6.3.1.3.3 Eliminarea suportului vechi de memorie nu este pusă în aplicare.
6.3.1.3.4 Normele europene (CAT.IDE.A.190 (a)) prevăd că FDR "foloseşte o metodă digitală de înregistrare şi
stocare a datelor".
6.3.2.1.1 CVR pentru avioane uşoare nu sunt puse în aplicare.
6.3.2.1.2 CVR pentru avioane uşoare nu sunt puse în aplicare.
6.3.2.1.3 Durata minima CVR este de 2 ore când CofA individual a fost emis la sau după 1 aprilie 1998
6.3.2.1.4 Normele europene (CAT.IDE.A.185 (a) (1)) se aplică pentru toate avioanele cu MCTOM mai mare de 5
700 kg, indiferent de data de eliberare a CofA
6.3.2.1.5 Normele europene (CAT.IDE.A.185 (a) (1)) se aplică pentru toate avioanele cu MCTOM mai mare de 5
700 kg, indiferent de data de eliberare a CofA.
6.3.2.1.6 Normele europene (CAT.IDE.A.185 (a) (1)) se aplică pentru toate avioanele cu o MCTOM mai mare de
5 700 kg.
6.3.2.2.1 Eliminarea suport de memorie vechi nu pus în aplicare, însă Avizul 01/2014 propune ca eliminarea sa se
facă până la 1 ianuarie 2019.
6.3.2.2.2 Eliminarea suport de memorie vechi nu pus în aplicare, însă Avizul 01/2014 propune ca eliminarea sa se
facă până la 1 ianuarie 2019.
6.3.2.3.1 Pentru avioane cu MCTOM de peste 5 700 kg şi un CofA individual iniţial emis în sau după 1 aprilie
1998, durata minimă de înregistrare a CVR este de 2 ore.
6.3.2.3.2 Adăugarea extinderii duratei de înregistrare la două ore nu este pusă în aplicare.
6.3.2.3.3 Pentru avioane cu MCTOM de peste 5 700 kg şi CofA individual iniţial emis în sau după 1 aprilie 1998,
durata minimă de înregistrare a CVR este de 2 ore.
6.3.2.4.1 Nu este pusă în aplicare.
6.3.2.4.2 Nu este pusă în aplicare.
6.3.2.4.3 Nu este pusă în aplicare.
6.3.3.1.1 Normele europene (CAT.IDE.A.195 litera (a)) necesită înregistrare comunicaţiilor prin DATALINK pentru
avioanele cu CofA individual emis la sau după 08 aprilie 2014.
6.3.3.1.2 Adăugarea înregistrării comunicaţiilor prin DATALINK nu este implementată.
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6.3.4.1 Reference of EUROCAE Documents applicable for flight recorder needs to be updated. AIRS cannot yet
be used as an alternative to an FDR for recording flight parameters on board a light aircraft.
6.3.4.4 The carriage of two combination recorders is an alternative to carrying single-function flight recorder.
6.4.1 European rules (Part-CAT) requires additional instruments.
6.5.2.1 Carriage of life jackets when flying en route over water beyond gliding distance from the shore, in the case
of all other landplanes is not implemented.
6.5.3.1 Currently, ULB is not required.
6.10 European rules (CAT.IDE.A.115) requires portable lights also during daylight flights which exceeds ICAO
SARPS which requires it only for night flights.
6.22.1 Provisions not implemented.
6.22.2 Provisions not implemented.
6.24 Provisions not implemented.
6.25.1 Requirements related to the use of EFB and operational approval for the use of some functions not
available.
CHAPTER 7
7.2.4 Regulation (EU) 965/2012 requires a specific approval for RNP AR APCH and RNP 0.3.
7.3 Provisions not implemented.
CHAPTER 8
Aeroplane maintenance
8.2.1 Requirements do not address the human factors principles: 1) The manual is approved by the State of
Operator, due to mutual recognition is valid for the State of Registry within EASA MS. 2) Non-compliance is only
identified in relation to the HF Requirement.
8.2.2, 8.2.3 Provisions not implemented.
8.2.4 Non-compliance relates to the requirement to provide the manual to the State of Registry if different from the
SofO. Within the member States this requirement is compensated by the mutual recognition.
8.3.1 Non-compliance relates to the requirement for HF in MP design. For the application of MP the HF principles
are taken into account by 145.A.47 production planning.
8.3.2 Provisions not implemented.
8.4.1 Non-compliance refers to the item f) where only aircraft and service LLP’s records in are concerned Part-M.
Also Part-M requires the Technical Logbook to be kept for 36 months.
8.4.2 Provisions not implemented.
8.4.3 Part-M is required to transfer Technical logbook as well the time periods are applicable to the new
owner/operator. Temporary transfer is defined and consists of 6 months.
8.7.1.1 Non-compliance is related to the provisions of Annex 19.
8.7.1.3 Non-compliance is related to the provisions of Annex 19.
8.7.2.3 Provisions not implemented.
8.7.4.1 Part 145 additionally requires to take into account thuman factors and human performance, provisions
and control of specialized services, procedure to minimize the risk of multiple errors on multiple systems.
8.7.6.2 Provisions not implemented.
8.7.6.3 It is not required for component certifying staff, specialized services certifying staff, commander/flight
engineer maintenance releasing the aircraft but partially the requirement is exceeded in EASA rules because in
Part-145 there are other than maintenance categories of personnel that are required to be trained and assessed.
8.7.7.1 Part-145 is required to keep also subcontractor’s release documents
8.8.2 Non-compliance is identified in relation to the requirement for Certifying Personnel identity in the aircraft
CRS. Partially EASA requirement exceeds ICAO Standard, because of an additional requirement for information
on any life or overhaul limitation in terms of date/flying hours/cycles/landings etc.
CHAPTER 9
Aeroplane flight crew
9.2 ICAO Annex 6, chapter 9.2 establishes provisions for each type of aeroplane. ORO.FC.130 (a) for each type
and variant. ORO.GEN.110(h) requires also the use of a checklist. ICAO Annex 6 9.2 does not required it.
9.4.3.3, 9.4.4.1 Provisions not implemented.
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6.3.4.1 Referinţa la documentele EUROCAE aplicabile înregistrator de zbor nu este actualizată. AIRS nu poate fi
încă folosit ca o alternativă la o FDR pentru înregistrarea parametrilor de zbor la bordul unei aeronave de mici
dimensiuni.
6.3.4.4 Transportul a două înregistratoare combinate este o alternativă la realizarea unei singure funcţii a
înregistratorului de zbor.
6.4.1 Normele europene (Part CAT) necesită instrumente suplimentare.
6.5.2.1 Transportul vestelor de salvare este obligatorie atunci când aeronava zboară peste apă dincolo de
distanţa stabilită faţă de ţărm, iar în cazul celorlalte aeronave nu este pusă în aplicare.
6.5.3.1 În prezent ULB, nu este considerat necesar.
6.10 Normele europene (CAT.IDE.A.115) impun lumini portabile, chiar şi în timpul zborurilor de zi, aspect ce
depăşeşte OACI SARP care necesită lumini doar pentru zboruri de noapte.
6.22.1 Prevederile nu sunt implementate.
6.22.2 Prevederile nu sunt implementate.
6.24 Prevederile nu sunt implementate.
6.25.1 Cerinţe legate de utilizarea EFB-ului şi aprobare operaţională pentru utilizarea unor funcţii nu sunt disponibile.
CAPITOLUL 7
7.2.4 Regulamentul UE 965/2012 impune o aprobare specifică pentru RNP AR APCH și RNP 0.3.
7.3 Prevederile nu sunt implementate.
CAPITOLUL 8
Întreţinere avion
8.2.1 Cerinţe nu se adresează principiilor factorilor umani: 1) Manualul este aprobat de statul Operatorului, şi ca
urmare a recunoaşterii reciproce este valabil pentru statul de înmatriculare în statele membre EASA. 2)
Nerespectarea este identificată numai în raport cu cerinţa HF.
8.2.2, 8.2.3 Prevederile nu sunt implementate.
8.2.4 Nerespectarea se referă la cerinţa de a furniza manualul către statul de înmatriculare dacă este diferit de
SofO. În cadrul statelor membre această cerinţă este compensată de recunoaşterea reciprocă.
8.3.1 Nerespectarea se referă la obligaţia de HF în design MP. Pentru aplicarea MP, principiile HF sunt luate în
considerare de către 145.A.47 planificare producţie.
8.3.2 Prevederile nu sunt implementate.
8.4.1 Nerespectarea se referă la punctul f), în cazul în care numai aeronava şi înregistrările serviciilor LLP aflate
în cauză sunt în Part M, care impune și ca Jurnalul Tehnic să fie păstrat pe o perioadă de 36 de luni.
8.4.2 Prevederile nu sunt implementate.
8.4.3 Part - M este necesar pentru a transfera jurnal tehnic, precum şi perioadele de timp aplicabile noului
proprietar / operator. Transferul temporar este definit şi se poate întinde pe o perioadă de 6 luni.
8.7.1.1 Nerespectarea este legată de dispoziţiile din Anexa 19.
8.7.1.3 Nerespectarea este legată de dispoziţiile din Anexa 19.
8.7.2.3 Prevederile nu sunt implementate.
8.7.4.1 Suplimentar Part 145 trebuie să ia în considerare factorii umani, performanţa umană, furnizarea şi
controlul serviciilor specializate, procedura de minimizare a riscului erorilor multiple şi identificarea erorilor pe mai
multe sisteme.
8.7.6.2 Prevederile nu sunt implementate.
8.7.6.3 Nu este necesar pentru personalul autorizat de certificare componente, personal specializat de certificare
servicii, comandantul / inginer de zbor pentru repunerea în serviciu a aeronavei. În normele EASA (Part 145) sunt
şi categorii de personal altele decât cele de întreţinere pentru care este necesară instruirea şi evaluarea.
8.7.7.1 Este nevoie ca Part 145 să ţină, de asemenea, documente eliberate pentru subcontractor
8.8.2 Obligaţia de a identifica Personalul de certificare în CRS aeronavă – parţial, cerinţa EASA depăşeşte
standardul OACI, din cauza unei cerinţe suplimentare care cere informaţii cu privire la termeni de durată de
folosinţă sau limitare revizie în funcţie de dată / ore zbor / cicluri / aterizări etc.
CAPITOLUL 9
Echipaj de zbor - avion
9.2 OACI Anexa 6, capitolul 9.2 stabileşte dispoziţii pentru fiecare tip de avion. ORO.FC.130 (a) pentru fiecare tip
şi variantă. ORO.GEN.110 (h) impune, de asemenea, utilizarea unei liste de verificare.
9.4.3.3, 9.4.4.1 Prevederile nu sunt implementate.
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CHAPTER 12
Cabin crew
12.4 In addition to the completion of initial training required by the Air Ops Regulation Reg. (EU) 965/2012, the
Aircrew Reg. (EU) 1178/2011 also requires the issuing of a cabin crew attestation to each cabin crew member
who will be operating in CAT operations.
CHAPTER 13
Security
13.4.1 EC 216/2008 & EU 965/2012 only mention generic security training required, but not as detailed as in
ICAO EC 300/2008 does not require approval of the training programme.
13.4.2 Regulation (EU) 965/2008 only requires training on flight crew compartment procedures.
13.5 Reporting to local authority is not specified. Occ. Reporting Regulation (EU) 376/2014 foresees reporting on
security by pilot within 72 hrs to the operator and by operator within 72 hours to the competent authority.
APPENDIX 6
AOC
"Operational credit(s)" is not transposed.
"EFB” is not transposed.
APPENDIX 8
Flight Recorders
No Specifications of deployable flight recorders for facilitating their localization.
No Shorter time interval between two recording inspections.
No recording inspection requirements for lightweight flight recorders.
Part II - International general aviation - Aeroplanes (9th Edition, July 2016, Amendment 34A)
SECTION 2 - GENERAL AVIATION OPERATIONS
CHAPTER 2.2
Flight operations
2.2.2.2 In European legislation are not addressed HUD, SVS and CVS. Partial implemented in national regulation
(RACR-OPS-LAAG).
2.2.3.4 “…or continue beyond the point of in-flight planning” - partial implemented in national regulation (RACROPS-LAAG).
2.2.3.5 Required a new provision - NO destination alternate, that is not addressed. That paragraph is partial
implemented in national regulation (RACR-OPS-LAAG).
2.2.3.6 In-flight fuel management needs further amendment. Partial implemented in national regulation (RACROPS-LAAG).
2.2.4.7 New in-flight mandatory reports to ATC need to be added to our rules. That paragraph is partial
implemented in national regulation (RACR-OPS-LAAG).
CHAPTER 2.4
Aeroplane instruments, equipment and flight documents
2.4.2.3 Not fully implemented That paragraph is pursuant to the applicable regulations in the European Union,
namely Commission Regulation 744/2010 of 18 August 2010 on critical uses of Halon.
2.4.15 Aeroplanes equipped with HUD or equivalent displays, EVS, SVS and/or CVS is not available. That
paragraph is partial implemented in national regulation (RACR-OPS-LAAG).
2.4.16 Flight recorders - Reference of EUROCAE Documents applicable for flight recorder needs to be updated.
That paragraph is partial implemented in national regulation (RACR-OPS-LAAG).
2.4.16 AIRS needs to be introduced as an alternative to an FDR for recording flight parameters on board a light
aircraft. That paragraph is partial implemented in national regulation (RACR-OPS-LAAG).
2.4.17 Requirement for the use of EFBs and definition of criteria for the use EFB functions to be used for the safe
operations of aeroplane needs to be developed. That paragraph is partial implemented in national regulation
(PIAC-CERT-OPS).
SECTION 3 - LARGE AND TURBOJET AEROPLANES
Chapter 3.4
Flight operations
3.4.2.7 HUD, SVS and CVS are not addressed. That paragraph is partial implemented in national regulation
(RACR-OPS-LAAG).
Chapter 3.6
Aeroplane instruments, equipment and flight documents
3.6.12 Provisions as regards criteria for the approval of operational credits for automatic landing systems, HUD,
SVS and CVS are not available. That paragraph is partial implemented in national regulation (RACR-OPSLAAG).
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CAPITOLUL 12
Membrii echipajului de cabină
12.4 În plus faţă de finalizarea formării iniţiale solicitate de Regulamentul (UE) 965/2012, Regulamentul (UE)
1178/2011 prevede, de asemenea, eliberarea a unui atestat al echipajului de cabină pentru fiecare membru al
echipajului de cabină care va opera în operaţiuni CAT.
CAPITOLUL 13
Securitate
13.4.1 CE 216/2008 si 965/2012 a UE doar menţionează pregătirea generic necesară în domeniul securităţii. CE
300/2008 nu impune aprobarea programului de formare.
13.4.2 Regulamentul (UE) 965/2008 prevede doar procedurile de formare privind compartimentul echipajului de
zbor.
13.5 Raportarea către autoritatea locală nu este specificată. OCC. Regulamentul (UE) 376/2014 prevede
raportarea privind securitatea de către un pilot în termen de 72 de ore către operator şi către autoritatea
competentă.
APENDICELE 6
AOC
"credit operaţional (e)" nu este transpus.
"EFB" nu este transpus.
APENDICELE 8
Înregistratoare zbor
Specificaţiile înregistratoarelor de zbor dislocabile pentru facilitarea localizării lor nu sunt transpuse.
Scurtarea intervalului de timp dintre două inspecţii nu este transpusă.
Înregistrarea cerinţelor inspecţiei pentru înregistratoarele de zbor de greutate mică, nu sunt transpuse.
Partea a II-a - Aviaţie generală internaţională - Avioane (ediţia a 9-a, iulie 2016, amendamentul 34A)
SECŢIUNEA 2 - OPERAŢIUNI DE AVIAŢIE GENERALĂ
CAPITOLUL 2.2
Operaţiuni aeriene
2.2.2.2 În legislaţia europeană nu sunt abordate HUD, SVS şi CVS. Parţială acestea sunt puse în aplicare în
reglementările naţionale (RACR-OPS-LAAG).
2.2.3.4 "... sau să continue dincolo de punctul de planificare din timpul zborului" - parţial implementată în
reglementările naţionale (RACR-OPS-LAAG).
2.2.3.5 Se cere o nouă dispoziţie – FARĂ destinaţie, care nu este abordată. Acest alineat este parţial pus în
aplicare în reglementările naţionale (RACR-OPS-LAAG).
2.2.3.6 Managementul combustibilului pentru zbor este parţial pus în aplicare în reglementările naţionale (RACROPS-LAAG)..
2.2.4.7 Acest alineat este parţial pus în aplicare în reglementările naţionale (RACR-OPS-LAAG).
CAPITOLUL 2.4
Instrumente, echipamente şi documente de zbor - avioane
2.4.2.3 Asta alineat nu este pe deplin pus în aplicare, în conformitate cu reglementările în vigoare în Uniunea
Europeană, şi anume Regulamentul Comisiei 744/2010 din 18 august 2010 privind utilizarea critică a Halon-ului.
2.4.15 Avioanele echipate cu HUD sau display-uri echivalente, SEV, SVS şi / sau CVS nu sunt disponibile. Acest
alineat este parţial pus în aplicare în reglementările naţionale (RACR-OPS-LAAG)..
2.4.16 Înregistratoare de zbor –referinţa la documentele EUROCAE aplicabile înregistratoarelor de zbor trebuie
actualizată. Acest alineat este parţial pus în aplicare în reglementările naţionale (RACR-OPS-LAAG).
2.4.16 AIRS Acest alineat este parţial pus în aplicare în reglementările naţionale (RACR-OPS-LAAG..
2.4.17 Cerinţa de utilizare a EFB-ului şi definirea criteriilor de utilizare a funcţiilor EFB-ului de a fi utilizate pentru
operaţiuni sigure cu avionul, trebuie dezvoltată. Acest alineat este parţial pus în aplicare în reglementările
naţionale (PIAC-CERT-OPS).
SECŢIUNEA 3 - AVIOANE MARI ŞI TURBOPROPULSOARE
CAPITOLUL 3.4
Operaţiuni aeriene
3.4.2.7 HUD, SVS şi CVS nu sunt abordate. Acest alineat este parţial pus în aplicare în reglementările naţionale
(RACR-OPS-LAAG).
CAPITOLUL 3.6
Instrumente, echipamente şi documente de zbor - Avioane
3.6.12 Dispoziţii în ceea ce priveşte criteriile de aprobare a creditelor operaţionale pentru sistemele automate de
aterizare, HUD, SVS şi CVS nu sunt disponibile. Acest alineat este parţial pus în aplicare în reglementările
naţionale (RACR-OPS-LAAG).
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APPENDIX 2.3
Flight Recorders
Up to 01 January 2018 transmission time of flight recorder ULD is extended to 90 days. That paragraph is partial
implemented in national regulation (RACR-OPS-LAAG).
Short time interval between two recording inspections is not implemented in national regulation.
Needs to be introduced recording inspection requirements for lightweight flight recorders, in national regulation is
not implemented.
Provisions of Amendment 34A are not implemented.
Part III - International Operations – Helicopters (8th Edition, July 2016, Amendment 20A)
SECTION 2
CHAPTER 1
General
1.1.5 Responsibility for operational control - In European standards there are differences because delegated
personnel to take responsibility is generalized.
1.3.1 Recommendation - Additional detail in European rules (CAT.OP.MPA.190).
1.3.2 Note 1&2 - European rules (EC 965/2012) need to be amended
CHAPTER 2
Flight Operations
2.2.4.2 European rules only allow a rotor to be turned under power for the purpose of flight or maintenance.
Additional detail in CAT.GEN.MPA.130 and GM1 CAT.GEN. MPA.130.
2.2.8 Automatic landing systems, HUD, SVS and CVS are not addressed.
2.2.8.3 to 2.2.8.7 EASA will implement the new classification for instrument approach operations through the
European regulatory framework - the deadline for implementing being 2016 at the earliest.
2.3.4.2.2 Additional detail in European rules (CAT.OP.MPA.186(b)).
2.3.6 In-flight fuel management needs further amendment.
2.4.9 New in flight mandatory reports to ATC need to be added to our rules.
2.6 Duties of flight operations officer/flight dispatcher
CHAPTER 3
Helicopter performance operating limitations
3.1.2.1 Additional detail in CAT.POL.H 400
3.4.1 Additional detail in CAT.POL.H 400
3.4.2 Additional detail in CAT.POL.H 400
3.4.3 Additional detail in CAT.POL.H 400
3.4.4 Recommendation - Additional detail in CAT.POL.H 400
CHAPTER 4
Helicopter instruments, equipment, and flight documents
4.3 Flight recorders - Reference of EUROCAE Documents applicable for flight recorder needs to be updated.
4.3.1.1.1 - Note 1 ÷ 7 - Note 1.- no definition for crash-protected flight recorder. Note 4 and 7 - no definition for
lightweight flight recorder. Additional detail in: AMC1CAT.IDE.H.200 for note 2; AMC1CAT.IDE.H.190 for note 5;
AMC1CAT.IDE.H.190 and AMC2 CAT.IDE.H.190 for note 6.
4.3.1.1 Additional detail in CAT.IDE.H. 190 (b)(3).
4.3.1.1.3 Additional detail in CAT.IDE.H. 190 (b)(2).
4.3.1.2 Additional detail in CAT.IDE.H.190 (a).
4.3.1.2.1 Additional detail in CAT.IDE.H.190 (1) and (b)(1) AMC1 CAT.IDE.H.190.
4.3.1.2.2 Additional detail in CAT.IDE.H.190 (a)(2) and (b)(3) and AMC2 CAT.IDE.H.190.
4.3.1.2.3 Recommendation - Additional detail in CAT.IDE.H.190 (a)(1) and (b)(2).
4.3.1.2.4 Additional detail in CAT.IDE.H.190 (a).
4.3.1.3.2 Recommendation - Discontinuation of frequency modulation FDR not implemented, European rules
allows the use of it. Additional detail in CAT.IDE.H.190 (a).
4.3.1.3.4 Additional detail in CAT.IDE.H.190 (a).
4.3.1.3.5 Recommendation - Additional detail in CAT.IDE.H.190 (a).
4.3.1.3.6 Additional detail in CAT.IDE.H.190 (a).
4.3.1.49d Additional detail in CAT.IDE.H.190 (b).
4.3.2.1.1 Additional detail in AMC1 CAT.IDE.H.185.
4.3.2.2.1 Discontinuation of magnetic tape CVR not implemented, however Opinion 01/2014 proposes
discontinuation by 01 January 2019. Additional detail in CAT.IDE.H.185.
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APENDICELE 2.3
Înregistratoare zbor
Până la 01 ianuarie 2018 timpul de transmisie a înregistratoarelor de zbor ULD se prelungeşte la 90 de zile. Acest
alineat este parţial pus în aplicare în reglementările naţionale (RACR-OPS-LAAG).
Scurtarea intervalului de timp dintre două inspecţii înregistrate nu este pusă în aplicare. în reglementările
naţionale.
Trebuie introduse cerinţele înregistrărilor inspecţiilor pentru înregistratoarele de zbor de greutate mică, aceste
cerinţe nu sunt puse în aplicare, în reglementările naţionale.
Prevederile Amendamentului 34A nu sunt introduse în legislaţia naţională.
Partea III - Operaţiuni internaţionale Elicoptere (ediţia a 8-a, iulie 2016, amendamentul 20A)
SECŢIUNEA 2
CAPITOLUL 1
Generalităţi
1.1.5 Responsabilitatea pentru control operaţional - În standardele europene există diferenţe, deoarece
personalul delegat este absolutizat pentru a îşi asuma responsabilitatea.
1.3.1 Recomandare - Detalii suplimentare în normele europene (CAT.OP.MPA.190).
1.3.2 Nota 1 şi 2 - Normele europene (CE 965/2012) nu sunt modificate.
CAPITOLUL 2
Operaţiuni de zbor
2.2.4.2 Normele europene permit rotorului a fi transformat în energie, pentru zbor sau pentru efectuarea unor
operaţiuni de întreţinere. Detalii suplimentare în CAT.GEN.MPA.130 şi GM1 CAT.GEN. MPA.130.
2.2.8 Sistemele automate de aterizare, HUD, SVS şi CVS nu sunt abordate..
2.2.8.3 la 2.2.8.7 EASA va pune în aplicare o nouă clasificare pentru operaţiuni de apropiere instrumentale prin
cadrul de reglementare european - termenul limită pentru punerea în aplicare este 2016, cel mai devreme
2.3.4.2.2 Detalii suplimentare în normele europene (CAT.OP.MPA.186 (b)).
2.3.6 Managementul combustibilului pentru zbor are nevoie de modificări.
2.4.9 Noile rapoarte în zbor, obligatorii la ATC, nu sunt implementate în legislația națională
2.6 Atribuţii personal navigant operaţiuni zbor / dispecer de zbor
CAPITOLUL 3
Limitări ale performanţei de operare - elicopter
3.1.2.1 Detalii suplimentare în CAT.POL.H 400
3.4.1 Detalii suplimentare în CAT.POL.H 400
3.4.2 Detalii suplimentare în CAT.POL.H 400
3.4.3 Detalii suplimentare în CAT.POL.H 400
3.4.4 Recomandare - Detalii suplimentare în CAT.POL.H 400
CAPITOLUL 4
Instrumente, echipamente şi documente de zbor - elicoptere
4.3 Înregistratoare de zbor - referinţa la documentele EUROCAE aplicabile înregistratoarelor de zbor, nu sunt
actualizate.
4.3.1.1.1 Nota 1 ÷ 7 - Nota 1. nu există definiţie pentru înregistrator de zbor protejat împotriva accidentelor. Nota 4
şi 7 - nu există definiţie pentru înregistrator de zbor de greutate mică. Detalii suplimentare la:
AMC1CAT.IDE.H.200 de nota 2; AMC1CAT.IDE.H.190 pentru nota 5; AMC1CAT.IDE.H.190 şi AMC2
CAT.IDE.H.190 pentru nota 6.
4.3.1.1 Detalii suplimentare în CAT.IDE.H. 190 (b) (3).
4.3.1.1.3 Detalii suplimentare în CAT.IDE.H. 190 (b) (2).
4.3.1.2 Detalii suplimentare la CAT.IDE.H.190 litera (a).
4.3.1.2.1 Detalii suplimentare în CAT.IDE.H.190 (1) şi (b) (1) AMC1 CAT.IDE.H.190.
4.3.1.2.2 Detalii suplimentare la CAT.IDE.H.190 (a) (2) şi (b) (3) şi AMC2 CAT.IDE.H.190.
4.3.1.2.3 Recomandare - Detalii suplimentare la CAT.IDE.H.190 (a) (1) şi (b) (2).
4.3.1.2.4 Detalii suplimentare la CAT.IDE.H.190 litera (a).
4.3.1.3.2 Recomandarea - Întreruperea modulaţiei de frecvenţă FDR nu este pusă în aplicare, normele europene
permit utilizarea ei. Detalii suplimentare la CAT.IDE.H.190 litera (a).
4.3.1.3.4 Detalii suplimentare la CAT.IDE.H.190 litera (a).
4.3.1.3.5 Recomandare - Detalii suplimentare la CAT.IDE.H.190 litera (a).
4.3.1.3.6 Detalii suplimentare la CAT.IDE.H.190 litera (a).
4.3.1.49d Detalii suplimentare în CAT.IDE.H.190 (b).
4.3.2.1.1 Detalii suplimentare în AMC1 CAT.IDE.H.185.
4.3.2.2.1 Nu este pusă în aplicare încetarea înregistrării pe benzii magnetice CVR. Detalii suplimentare în
CAT.IDE.H.185.
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4.3.2.2.2 Recommendation - Discontinuation of magnetic tape CVR not implemented, however Opinion 01/2014
proposes discontinuation by 01 January 2019. Additional detail in CAT.IDE.H.185.
4.3.1.2.5 Recommendation - Additional detail in CAT.IDE.H.190.
4.3.2.3.3 Recommendation - Additional detail in CAT.IDE.H.185.
4.3.3.1.2 Additional detail in CAT.IDE.H.195.
4.3.4.4 Recommendation - Additional detail in CAT.GEN.MPA.195 (d).
4.4.4 Recommendation - European rules (EC 965/2012) need to be amended.
4.5.2.6 Recommendation - Additional detail in AMC1 CAT.IDE.H.300.
4.5.2.7 Recommendation - Additional detail in AMC1 CAT.IDE.H.300.
4.5.3.2 Additional detail in CAT.IDE.H.295 and in GM1 CAT.IDE.H.295.
4.8.4 Recommendation - Partial implemented by AMC1 CAT.IDE.H.240.
4.15 Recommendation - Vibration health monitoring system - European rules (EC 965/2012) need to be
amended.
4.16 Helicopters equipped with head-up displays (HUD) and/or enhanced vision systems (EVS) and/or combined
vision systems (CVS) - provisions as regards criteria for the approval of operational credits for automatic landing
systems, HUD, SVS and CVS are not available.
4.17 Electronic flight bags - Requirements related to the use of EFB and operational approval for the use of some
functions needs to be added.
CHAPTER 6
Helicopter maintenance
6.2.1 M.A.704 (a) requires to provide the CAME although it is not specified to whom. The AMC requires the
personnel to be familiar with the relevant parts of the manual. The manual is approved by the State of Operator,
due to mutual recognition is valid for the State of Registry within EASA MS.
6.2.4 Within the member States this requirement is compensated by the mutual recognition. Additional detail in
Part M – M.A.704(b) AMC M.A.704 point 6, in Appendix V to AMC M.A.704 and in Part M – M.A.104(b)(b).
6.3.1 Current Maintenance programme should be provided by the operator as part of the maintenance data in
accordance with Part-145. For the application of MP the HF principles are taking into account with 145.A.47
production planning.
6.3.23
- Additional detail in Part M – M.A.302(g), AMC 145.A.45(b)(2).
6.4.1e Also Part-M requires the Technical Logbook to be kept for 36 months.
6.4.21f Additional detail in Part-M - M.A.305(h).
6.4.3b Additional detail in Part-M M.A.307(a), AMC M.A.307(a).
6.7.2 Partially EASA requirement exceeds ICAO Standard, because of an additional requirement for information
on any life or overhaul limitation in terms of date/flying hours/cycles/landing sect. Additional detail in AMC
145.A.50 (a) and AMC 145.A.50(b).
CHAPTER 7
Helicopter flight crew
7.2 Flight crew member emergency duties - ICAO Annex 6 SARPS 7.2 established provisions for each type of
helicopter, ORO.FC.130 (a) Required for each type and variant. ORO.GEN.110(h) requires the use of a checklist,
ICAO Annex6 9.2 does not require it.
CHAPTER 8
Flight operations officer/flight dispatcher
8.2 Article 38. - Additional detail in ORO.GEN.110.
8.3 Article 38. - Additional detail in ORO.GEN.110.
8.4 Recommendation - Additional detail in ORO.GEN.110 and ORO.AOC.135.
8.5 Recommendation - European rules do not require a flight operations officer.
CHAPTER 9
Manuals, logs and records
9.2 Operator’s maintenance control manual - Additional detail in Appendix V to AMC M.A.704
9.4.2 Recommendation - European rules do not give details on completing the journey log book with a certain
type of pencil.
9.4.3 Recommendation - Additional detail in ORO.MLR.115.
CHAPTER 10
Cabin crew
10.3 Training - ORO.CC.100 refers to the Aircrew Reg. (EU) 1178/2011 where the syllabus of the Syllabus for
initial training required in ORO.CC.120 is specified in (i.e. (EU) 1178/2011 Appendix I to Part-CC).II to Part-CC.
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4.3.2.2.2 Recomandarea - Nu este pusă în aplicare încetarea înregistrării pe benzii magnetice CVR Detalii
suplimentare în CAT.IDE.H.185.
4.3.1.2.5 Recomandare - Detalii suplimentare în CAT.IDE.H.190.
4.3.2.3.3 Recomandarea - Detalii suplimentare în CAT.IDE.H.185.
4.3.3.1.2 Detalii suplimentare în CAT.IDE.H.195.
4.3.4.4 Recomandare - Detalii suplimentare în CAT.GEN.MPA.195 (d).
4.4.4 Recomandarea - Normele europene (CE 965/2012) nu sunt modificate.
4.5.2.6 Recomandare - Detalii suplimentare în AMC1 CAT.IDE.H.300.
4.5.2.7 Recomandare - Detalii suplimentare în AMC1 CAT.IDE.H.300.
4.5.3.2 Detalii suplimentare în CAT.IDE.H.295 şi în GM1 CAT.IDE.H.295.
4.8.4 Recomandarea - parţial implementată prin AMC1 CAT.IDE.H.240.
4.15 Recomandare - sistem de monitorizare a sănătăţii la vibraţii - Normele europene (CE 965/2012) nu sunt
modificate.
4.16 Elicoptere echipate cu display dispus la nivelul capului (HUD) şi / sau a sistemelor de intensificare a vederii
(SEV) şi / sau a sistemelor de vizionare combinate (CVS) - Dispoziţii în ceea ce priveşte criteriile pentru
aprobarea creditelor operaţionale pentru sisteme automate de aterizare, HUD, SVS şi CVS nu sunt disponibile.
4.17 EFB - Cerinţele legate de utilizarea EFB-ului şi aprobare operaţională pentru utilizarea unor funcţii, nu sunt
adăugate.
CAPITOLUL 6
Întreţinere Elicopter
6.2.1 MA704 (a) cere a fi furnizat un CAME deşi aceasta nu este specificat. AMC cere personalului să fie
familiarizaţi cu părţile relevante ale manualului. Manualul este aprobat de către statul de operare iar ca urmare a
recunoaşterii reciproce este valabil pentru statul de înmatriculare în statele membre EASA.
6.2.4 În cadrul statelor membre, această cerinţă este compensată de către recunoaşterea reciprocă. Detalii
suplimentare în Part M - MA704 (b) punctul AMC MA704 6, în apendicele V la AMC MA704 şi în Part M - MA104
(b) (b).
6.3.1 Programul de întreţinere actual trebuie utilizat de operator ca parte a datelor de întreţinere, conform cu Part
145. Pentru aplicarea MP, principiile HF sunt luate în considerare cu planificarea producţiei de la 145.A.47.
6.3.23 Detalii suplimentare în Part M - MA302 (g), AMC 145.A.45 (b) (2).
6.4.1e Part M impune ca Jurnalul tehnic să fie păstrat timp de 36 de luni.
6.4.21f Detalii suplimentare în Part M - MA305 (h).
6.4.3b Detalii suplimentare în Part M MA307 (a), AMC MA307 (a).
6.7.2 Parţial cerinţa EASA depăşeşte standardul ICAO, din cauza unei cerinţe suplimentare cu informaţii
referitoare la limitarea duratei de folosinţă sau limitare în urma reviziei în funcţie de dată / ore zbor / cicluri /
sectoare aterizare. Detalii suplimentare la AMC 145.A.50 (a) şi AMC 145.A.50 (b).
CAPITOLUL 7
Echipaj de zbor cu elicopterul
7.2 Îndatoriri ale membrilor echipajului de zbor, de urgenţă - Anexa OACI 6 SARP 7.2 stabileşte dispoziţii pentru
fiecare tip de elicopter, ORO.FC.130 (a) e necesar pentru fiecare tip şi variantă. ORO.GEN.110 (h) e necesar
pentru utilizarea unei liste de verificare, punctul 9.2 din anexa 6 OACI nu e cerut.
CAPITOLUL 8
Personal navigant operaţiuni zbor / dispecer de zbor
8.2 Articolul 38 - Detalii suplimentare în ORO.GEN.110.
8.3 Articolul 38 - Detalii suplimentare în ORO.GEN.110.
8.4 Recomandare - Detalii suplimentare în ORO.GEN.110 şi ORO.AOC.135.
8.5 Recomandare - Normele european nu cer personal navigant operaţiuni zbor.
CAPITOLUL 9
Manuale, jurnale şi înregistrări
9.2 Manual control întreţinere operare - Detalii suplimentare în Apendicele V la AMC M.A. 704
9.4.2 Recomandare - normele europene nu dau detalii cu privire completarea jurnalul de bord cu un anumit tip de
creion.
9.4.3 Recomandare - Detalii suplimentare în ORO.MLR.115.
CAPITOLUL 10
Echipaj de cabină
10.3 Instruire - ORO.CC.100 referinţă prin Reglementare Personal Navigant. (UE) 1178/2011 pentru cazul în care
programa de formare iniţială necesară este specificat în ORO.CC.120 (de exemplu, (UE) 1178/2011 apendicele I
la partea CC).
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SECTION 3 - INTERNATIONAL GENERAL AVIATION
CHAPTER 2
Flight operations
2.2 Heliport or landing location operating minima - Automatic landing systems, HUD, SVS and CVS are not
addressed. Partial implemented in national regulation (RACR-OPS-LAAG).
2.8 Fuel and oil requirements - Fuel to execute an approach at destination or applicable alternate are not
addressed. Partial implemented in national regulation (RACR-OPS-LAAG). In-flight fuel management not
amended
2.9 In-flight fuel management - New inflight mandatory reports to ATC need to be added to our rules. Partial
implemented in national regulation (RACR-OPS-LAAG).
CHAPTER 4
Helicopter instruments, equipment and flight documents
4.1.3.2 Paragraph 4.1.3.2 not fully implemented until 2020 (for extinguishers in lavatories) and 2025 (for hand
held extinguishers). Pursuant to the applicable regulations in the European Union, namely Commission
Regulation 744/2010 of 18 August 2010 on critical uses of Halon.
4.7 Flight recorders - Reference of EUROCAE Documents applicable for flight recorder needs to be updated.
Partial implemented in national regulation (RACR-OPS-LAAG).
4.11 Helicopters equipped with head-up displays (HUD) and/or enhanced vision systems (EVS) and/or combined
vision systems (CVS) - Provisions as regards criteria for the approval of operational credits for automatic landing
systems, HUD, SVS and CVS are not available, Partial implemented in national regulation (RACR-OPS-LAAG).
4.12 Electronic flight bag - Requirement for the use of electronic flight bags and definition of criteria for the use
EFB functions to be used for the safe operations of helicopters needs to be added, Partial implemented in national
regulation (PIAC-CERT-OPS).
APPENDIX 3
AOC
Additional item "operational credit(s)" needs to be added to the template.
Additional item "EFB" needs to be added to the template.
APPENDIX 4
Flight Recorders
Specifications for facilitating flight recorder localisation are limited to fixed flight recorders.
Transmission time of flight recorder ULD is extended to 90 days by 01 January 2018. however EASA Opinion
01/2014 proposes that it becomes applicable on 01 January 2020.
Time interval between two recording inspections is shorter.
Recording inspection requirements for lightweight flight recorders need to be added.
Provisions of Amendment 20A are not implemented.
ANNEX 7 - AIRCRAFT NATIONALITY AND REGISTRATION MARKS (6th Edition, July 2012, Amendment 6).
The provisions of Amendment 6 to ICAO Annex 7 are not implemented in the national legislation.
ANNEX 8 - AIRWORTHINESS OF AIRCRAFT (11th Edition, July 2010, Amendment 105A)
Part IIIA
CHAPTER 4
4.1 At this time, the airworthiness codes do not specifically require the observing of Human Factors principles.
Part IVA
CHAPTER 2
2.2.2.1 CS-27 and CS-29 address Category A and Category B helicopters, and not class 1, 2 and 3.
2.2.2.2 CS-27 and CS-29 address Category A and Category B helicopters, and not class 1, 2 and 3.
2.2.3.1.1, 2.2.3.1.2, 2.2.3.1.3 CS-27 and CS-29 address Category A and Category B helicopters, and not class 1,
2 and 3.
2.2.3.3.1 CS-27 and CS-29 address Category A and Category B helicopters, and not class 1, 2 and 3.
Part IV
CHAPTER 4
4.1 At this time, the airworthiness codes do not specifically require the observing of Human Factors principles.
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SECŢIUNEA 3 - AVIAŢIE GENERALĂ INTERNAŢIONALĂ
CAPITOLUL 2
Operaţiuni de zbor
2.2 Heliport sau minimele de operare la locul de aterizare - Sistemele de aterizare automată, HUD, SVS şi CVS
nu sunt abordate. Parţial puse în aplicare în reglementările naţionale (RACR-OPS-LAAG).
2.8 Cerinţe pentru combustibil şi ulei - Combustibilul necesar pentru a executa o apropiere la aeroportul de
destinaţie sau la cel alternativ aplicabil nu sunt abordate. Parţial puse în aplicare în reglementările naţionale
(RACR-OPS-LAAG).
2.9 Managementul combustibilului pentru zbor - Noi rapoarte obligatorii de aterizare la ATC trebuie adăugate.
Parţial puse în aplicare în reglementările naţionale (RACR-OPS-LAAG).
CAPITOLUL 4
Instrumente, echipamente şi documente de zbor ale elicopterelor
4.1.3.2 Punctul 4.1.3.2 nu este pe deplin pus în aplicare până în 2020 (pentru stingătoare în toaletele) şi 2025
(pentru stingătoare portabile). În conformitate cu reglementările în vigoare în Uniunea Europeană, şi anume
Regulamentul Comisiei 744/2010 din 18 august 2010 privind utilizările critice ale halonului.
4.7 Înregistratoare de zbor - documentele EUROCAE aplicabile înregistratoarelor de zbor trebuie actualizate.
Parţial puse în aplicare în reglementările naţionale (RACR-OPS-LAAG).
4.11 Elicoptere echipate cu display dispus la nivelul capului (HUD) şi / sau a sistemelor de intensificare a vederii
(SEV) şi / sau a sistemelor de vizionare combinate (CV); Dispoziţii în ceea ce priveşte criteriile pentru aprobarea
creditelor operaţionale pentru sisteme automate de aterizare, HUD, SVS şi CVS nu sunt disponibile, parţial sunt
puse în aplicare în reglementările naţionale (RACR-OPS-LAAG).
4.12 EFB - Cerinţele de utilizarea EFB-ului şi definirea criteriilor utilizării funcţionării EFB-ului pentru a fi utilizate
pentru operaţiuni de siguranţă elicoptere trebuie adăugată; parţial puse în aplicare în reglementările naţionale
(PIAC-CERT-OPS).
APENDICELE 3
AOC
Elementul suplimentar "credit operaţional(e)" trebuie adăugat.
Elementul suplimentar "EFB" trebuie adăugat; va fi transpus prin RMT.0601, după intrarea în vigoare a UE
965/2012.
APENDICELE 4
Înregistratoare de zbor
Specificaţiile înregistratorului de zbor pentru facilitarea localizării sunt limitate la înregistratoare de zbor fixe. Va fi
transpuse de către RMT.0249, după intrarea în vigoare a UE 965/2012.
Perioada de timp pentru transmitere înregistrări de zbor ULD se prelungeşte la 90 de zile până la 1 ianuarie 2018.
Avizul EASA 01/2014 propune ca aceasta să devină aplicabilă la 1 ianuarie 2020.
Intervalul de timp între două inspecţii de înregistrare este mai scurt.
Trebuie adăugate cerinţe de înregistrare a inspecţiilor pentru înregistratoarele de zbor de greutate mică.
Prevederile Amendamentului 20A nu sunt introduse în legislaţia naţională.
ANEXA 7 - SEMNELE DE NAŢIONALITATE ŞI DE ÎNREGISTRARE ALE AERONAVELOR (ediţia a 6-a, iulie
2012, amendamentul 6)
Amendamentul 6 nu este implementat.
ANEXA 8 - AERONAVIGABILITATEA AERONAVEI (ediţia a 11-a, iulie 2010, amendamentul 105A)
Partea IIIA
CAPITOLUL 4
4.1 În prezent, codurile de navigabilitate nu cer în mod expres respectarea principiilor de factor uman.
Partea IVA
CAPITOLUL 2
2.2.2.1 CS-27 şi CS-29 se referă la elicoptere de categoria A şi B, şi nu de clasele 1,2 şi 3.
2.2.2.2 CS-27 şi CS-29 se referă la elicoptere de categoria A şi B, şi nu de clasele 1,2 şi 3.
2.2.3.1.1, 2.2.3.1.2, 2.2.3.1.3 CS-27 şi CS-29 se referă la elicoptere de categoria A şi B, şi nu de clasele 1,2 şi 3.
2.2.3.3.1 CS-27 şi CS-29 se referă la elicoptere de categoria A şi B, şi nu de clasele 1,2 şi 3.
Partea IV
CAPITOLUL 4
4.1 În prezent, codurile de navigabilitate nu cer în mod expres respectarea principiilor de factor uman.
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CHAPTER 7
7.1 At this time, the airworthiness codes do not specifically require the observing of Human Factors principles.
ANNEX 9 - FACILITATION (13th Edition, July 2011) - NIL.
ANNEX 10 - AERONAUTICAL TELECOMMUNICATIONS
Volum I (6th Edition, July 2006) - Provisions of Amendment 90 are not implemented.
Volum II (7th Edition, July 2016) - Provisions of Amendment 90 are not implemented.
5.2.1.4.1 ICAO Annex 10, Volume II, Chapter 5.2.1.4.1 is transposed in point SERA.14035 of Implementing
Regulation (EU) No 923/2012 with some differences. The differences between that ICAO Standard and that Union
Regulation are as follows:
SERA.14035 Transmission of numbers in radiotelephony
(a) Transmission of numbers
(1) All numbers used in the transmission of aircraft call sign, headings, runway, wind direction and speed shall
be transmitted by pronouncing each digit separately.
(i) Flight levels shall be transmitted by pronouncing each digit separately except for the case of flight
levels in whole hundreds.
(ii) The altimeter setting shall be transmitted by pronouncing each digit separately except for the case of a
setting of 1 000 hPa which shall be transmitted as “ONE THOUSAND”.
(iii) All numbers used in the transmission of transponder codes shall be transmitted by pronouncing each
digit separately except that, when the transponder codes contain whole thousands only, the
information shall be transmitted by pronouncing the digit in the number of thousands followed
by the word “THOUSAND”.
(2) All numbers used in transmission of other information than those described in point (a)(1) shall be
transmitted by pronouncing each digit separately, except that all numbers containing whole hundreds and
whole thousands shall be transmitted by pronouncing each digit in the number of hundreds or thousands
followed by the word “HUNDRED” or “THOUSAND”, as appropriate. Combinations of thousands and whole
hundreds shall be transmitted by pronouncing each digit in the number of thousands followed by the word
“THOUSAND”, followed by the number of hundreds, followed by the word “HUNDRED”.
(3) In cases where there is a need to clarify the number transmitted as whole thousands and/or whole
hundreds, the number shall be transmitted by pronouncing each digit separately.
(4) When providing information regarding relative bearing to an object or to conflicting traffic in terms of the 12hour clock, the information shall be given pronouncing the digits together such as “TEN O'CLOCK” or
“ELEVEN O'CLOCK”.
(5) Numbers containing a decimal point shall be transmitted as prescribed in point (a)(1) with the decimal point
in appropriate sequence indicated by the word “DECIMAL”.
(6) All six digits of the numerical designator shall be used to identify the transmitting channel in Very High
Frequency (VHF) radiotelephony communications except in the case of both the fifth and sixth digits being
zeros, in which case only the first four digits shall be used.
5.2.1.7.3.2.3 ICAO Annex 10, Volume II, Chapter 5.2.1.7.3.2.3 is transposed in point SERA.14055 of
Implementing Regulation (EU) No 923/2012 with a difference.
The difference between that ICAO Standard and that EU Regulation is as follows:
SERA.14055 Radiotelephony procedures
(b) (2) The reply to the above calls shall use the call sign of the station calling, followed by the call sign of the
station answering, which shall be considered an invitation to proceed with transmission by the station calling.
For transfers of communication within one ATS unit, the call sign of the ATS unit may be omitted, when so
authorised by the competent authority.
Volum III (2th Edition, July 2007) - Provisions of Amendment 90 are not implemented.
Volum IV (5th Edition, July 2014) - NIL
Volum V (3rd Edition, July 2013) - NIL
ANNEX 11 - AIR TRAFFIC SERVICES (14th Edition, July 2016, Amendment 50A)
Provisions of Amendment 48 are not implemented in the Romanian legislation.
CHAPTER 2, Paragraph 2.25.5
Implementing Regulation (EU) No 923/2012 SERA.3401(d)(1) differs from ICAO Annex 11, standard 2.25.5 by
stating that
"Time checks shall be given at least to the nearest minute."
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CAPITOLUL 7
7.1 În prezent, codurile de navigabilitate nu cer în mod expres respectarea principiilor de factor uman.
ANEXA 9 – FACILITĂŢI (ediţia a 13-a, iulie 2011) - NIL.
ANEXA 10 - TELECOMUNICAŢII AERONAUTICE
Volumul I (ediţia a 6-a, iulie 2006) - Prevederile Amendamentului 90 nu sunt introduse în legislaţia naţională.
Volumul II (ediţia a 7-a, iulie 2016) - Prevederile Amendamentului 90 nu sunt introduse în legislaţia naţională.
5.2.1.4.1 Capitolul 5.2.1.4.1 din anexa 10 a OACI volumul II este transpus în punctul SERA.14035 din
Regulamentul (UE) nr. 923/2012 cu unele diferențe. Diferențele dintre standardul OACI menționat și respectivul
regulament al Uniunii sunt următoarele:
SERA.14035Transmisia numerelor în radiotelefonie
(a) Transmisia numerelor
(1) Toate numerele utilizate pentru transmisia indicativului de apel al aeronavei, a direcțiilor, a pistei, a direcției
și vitezei vântului trebuie transmise prin pronunțarea separată a fiecărei cifre.
(i) Nivelurile de zbor trebuie transmise prin pronunțarea separată a
fiecărei cifre, cu excepția nivelurilor de zbor formate din sute întregi.
(ii) Calajul altimetrului trebuie transmis prin pronunțarea separată a fiecărei cifre, cu excepția cazului unui
reglaj la 1 000 hPa, care trebuie transmis ca «O MIE» (în engleză«ONE THOUSAND»).
(iii) Toate numerele utilizate pentru transmisia codurilor de transponder trebuie transmise prin pronunțarea
separată a fiecărei cifre, însă, atunci când codurile de transponder conțin numai mii întregi,
informațiile trebuie transmise prin pronunțarea cifrei din numărul miilor, urmată de cuvântul
«MIE»/«MII» (în engleză «THOUSAND»).
(2) Toate numerele utilizate pentru transmisia altor informații decât cele descrise la litera (a) punctul 1 trebuie
transmise prin pronunțarea separată a fiecărei cifre, însă toate numerele care conțin sute întregi și mii
întregi trebuie transmise prin pronunțarea fiecărei cifre din numărul sutelor sau al miilor, urmată de
cuvintele «SUTĂ»/«SUTE» (în engleză «HUNDRED») sau «MIE»/«MII» (în engleză «THOUSAND»), după
caz. Combinațiile de mii și sute întregi trebuie transmise prin pronunțarea fiecărei cifre din numărul miilor,
urmată de cuvântul «MIE»/«MII» (în engleză «THOUSAND»), urmat apoi de numărul sutelor, urmat la
rândul său de cuvântul «SUTĂ» sau «SUTE» (în engleză «HUNDRED»).
(3) În cazurile în care este necesar să se clarifice numărul transmis ca mii întregi și/sau sute întregi, respectivul
număr trebuie transmis prin pronunțarea separată a fiecărei cifre.
(4) Atunci când se furnizează, prin raportare la cele 12 ore ale ceasului, informații despre poziția relativă față
de un obiect sau față de traficul cu care se intră în conflict, respectivele informații trebuie transmise prin
pronunțarea cifrelor împreună, precum «ORA ZECE» sau «ORA UNSPREZECE» (în engleză «TEN
O'CLOCK» sau «ELEVEN O'CLOCK»).
(5) Numerele care conțin un punct zecimal trebuie transmise conform literei (a) punctul 1, punctul zecimal, în
secvența corespunzătoare, fiind indicat de cuvântul «ZECIMALĂ»/«CU» (în engleză «DECIMAL»).
(6) Pentru identificarea canalului de transmisie în comunicațiile prin radiotelefonie de frecvență foarte înaltă
(VHF) trebuie utilizate toate cele șase cifre ale identificatorului numeric, cu excepția cazului în care atât a
cincea, cât și a șasea cifră este zero, caz în care trebuie folosite numai primele patru cifre.
5.2.1.7.3.2.3 este transpus în punctul SERA.14055 din Regulamentul (UE) nr. 923/2012 cu o diferență. Diferența
dintre standardul OACI menționat și respectivul regulament UE este următoarea:
SERA.14055 Proceduri de radiotelefonie
(b) (2) Răspunsul la apelurile de mai sus trebuie să folosească indicativul de apel al stației care apelează, urmat
de indicativul de apel al stației care răspunde și trebuie considerat drept solicitare de începere a transmisiei de
către stația care apelează. În cazul transferurilor de comunicații în cadrul unei unități ATS, se poate omite
indicativul de apel al unității ATS atunci când se primește o autorizare în acest sens din partea autorității
competente.
Volumul III (ediţia a 2-a, iulie 2007) - Prevederile Amendamentului 90 nu sunt introduse în legislaţia naţională.
Volumul IV (ediţia a 5-a, iulie 2014) - NIL
Volumul V (ediţia a 3-a, iulie 2013) - NIL
ANEXA 11 - SERVICIILE DE TRAFIC AERIAN (ediţia a 14-a, iulie 2016, amendamentul 50A)
Prevederile amendamentului 48 nu sunt implementate în legislaţia naţională.
CAPITOLUL 2, Punctul 2.25.5
Diferența dintre punctul SERA.3401 litera (d) punctul 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012
și standardul 2.25.5 din anexa 11 constă în faptul că se afirmă:
"Verificările orei se furnizează cel puțin la cel mai apropiat minut întreg."
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CHAPTER 2, Paragraph 2.6.1
Exemption possibility. Implementing Regulation (EU) No 923/2012 paragraph SERA.6001 allows aircraft to
exceed the 250 knot speed limit where approved by the competent authority for aircraft types, which for technical
or safety reasons, cannot maintain this speed
CHAPTER 3
New provision. Implementing Regulation (EU) No 923/2012, paragraph SERA.8005(b), specifies:
(b) Clearances issued by air traffic control units shall provide separation:
(1) between all flights in airspace Classes A and B;
(2) between IFR flights in airspace Classes C, D and E;
(3) between IFR flights and VFR flights in airspace Class C;
(4) between IFR flights and special VFR flights;
(5) between special VFR flights unless otherwise prescribed by the competent authority;
except that, when requested by the pilot of an aircraft and agreed by the pilot of the other aircraft and if
so prescribed by the competent authority for the cases listed under (b) above in airspace Classes D and
E, a flight may be cleared subject to maintaining own separation in respect of a specific portion of the
flight below 3050 m (10000 ft) during climb or descent, during day in visual meteorological conditions.
CHAPTER 3
Implementing Regulation (EU) No 923/2012, paragraph SERA.8015, specifies (with the addition to ICAO
Standard in Annex 11, 3.7.3.1 of the underlined text):
(e) Read-back of clearances and safety-related information
(1) The flight crew shall read back to the air traffic controller safety-related parts of ATC clearances and
instructions which are transmitted by voice. The following items shall always be read back:
(i) ATC route clearances;
(ii) clearances and instructions to enter, land on, take off from, hold short of, cross, taxi and backtrack
on any runway; and
(iii) runway-in-use, altimeter settings, SSR codes, newly assigned communication channels, level
instructions, heading and speed instructions; and
(iv) transition levels, whether issued by the controller or contained in ATIS broadcasts.
CHAPTER 3
Implementing Regulation (EU) No 923/2012, paragraph SERA.8015(e)(2), specifies (with the addition to ICAO
Standard in Annex 11, 3.7.3.1.1 of the underlined text):
(2) Other clearances or instructions, including conditional clearances and taxi instructions, shall be read back or
acknowledged in a manner to clearly indicate that they have been understood and will be complied with.
CHAPTER 3
New provision. Point SERA.5010 of Implementing Regulation (EU) No 923/2012 specifies:
SERA.5010 Special VFR in control zones
Special VFR flights may be authorised to operate within a control zone, subject to an ATC clearance. Except
when permitted by the competent authority for helicopters in special cases such as, but not limited to, medical
flights, search and rescue operations and fire-fighting, the following additional conditions shall be applied:
(a) such flights may be conducted during day only, unless otherwise permitted by the competent authority;
(b) by the pilot:
(1) clear of cloud and with the surface in sight;
(2) the flight visibility is not less than 1 500 m or, for helicopters, not less than 800 m;
(3) fly at a speed of 140 kts IAS or less to give adequate opportunity to observe other traffic and any obstacles
in time to avoid a collision; and
(c) an air traffic control unit shall not issue a Special VFR clearance to aircraft to take off or land at an aerodrome
within a control zone, or enter the aerodrome traffic zone or aerodrome traffic circuit when the reported
meteorological conditions at that aerodrome are below the following minima:
(1) the ground visibility is not less than 1 500 m or, for helicopters, not less than 800 m;
(2) the ceiling is less than 180 m (600 ft).’
Provisions of Amendment 50A are not implemented.
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CAPITOLUL 2, Punctul 2.6.1
Posibilitate de scutire. Punctul SERA.6001 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 permite
aeronavelor să depășească limita de viteză de 250 de noduri în cazurile aprobate de autoritatea competentă
pentru tipurile de aeronave care, din motive tehnice sau de siguranță, nu pot menține această viteză.
CAPITOLUL 3
Dispoziție nouă. Punctul SERA.8005 litera (b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 prevede:
(b) Autorizările emise de unitățile de control al traficului aerian trebuie să asigure eșalonarea:
(1) între toate zborurile desfășurate în spațiile aeriene de clasa A și B;
(2) între zborurile IFR desfășurate în spațiile aeriene de clasa C, D și E;
(3) între zborurile IFR și zborurile VFR desfășurate în spațiile aeriene de clasa C;
(4) între zborurile IFR și zborurile VFR speciale;
(5) între zborurile VFR speciale, cu excepția cazului în care autoritatea competentă dispune altceva;
însă, la cererea pilotului unei aeronave și cu acordul pilotului celeilalte aeronave și dacă autoritatea
competentă dispune astfel pentru situațiile indicate la litera (b) de mai sus în spațiile aeriene de clasa D
și E, zborul poate obține o autorizare sub rezerva asigurării eșalonării proprii pe o anumită porțiune a
zborului sub 3050 m (10000 ft) în timpul urcării sau coborârii, pe timp de zi, în condiții meteorologice de
zbor la vedere.
CAPITOLUL 3
Punctul SERA.8015 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 prevede (cu adăugarea textului
subliniat la standardul OACI din anexa 11 punctul 3.7.3.1):
(e) Confirmarea prin repetare a autorizărilor și a informațiilor legate de siguranță
(1) Echipajul de zbor trebuie să repete controlorului de trafic aerian elementele autorizărilor și instrucțiunilor
ATC care sunt legate de siguranță și care sunt transmise prin voce. Următoarele elemente se confirmă
întotdeauna prin repetare:
(i) autorizările ATC de rută;
(ii) autorizările și instrucțiunile pentru intrarea, aterizarea, decolarea, așteptarea înainte, traversarea,
rularea și întoarcerea pe orice pistă; și
(iii) pista în serviciu, calajele altimetrice, codurile SSR, canalele de comunicație nou repartizate,
instrucțiunile de nivel, instrucțiunile de cap și viteză; și
(iv) nivelurile de tranziție, indiferent dacă sunt primite de la controlor sau sunt cuprinse în transmisiunile
ATIS.
CAPITOLUL 3
Punctul SERA.8015 litera (e) punctul 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 prevede (cu
adăugarea textului subliniat la standardul OACI din Anexa 11 punctul 3.7.3.1.1):
(2) Alte autorizări sau instrucțiuni, inclusiv autorizările condiționate și instrucțiunile de rulare, trebuie repetate sau
confirmate astfel încât să indice clar că au fost înțelese și că vor fi respectate.
CAPITOLUL 3
Dispoziție nouă. Punctul SERA.5010 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 prevede:
SERA.5010 Zborurile VFR speciale în zone de control
Zborurile VFR speciale pot fi autorizate să se desfășoare într-o zonă de control, sub rezerva obținerii unei
autorizări ATC. Cu excepția situațiilor în care sunt autorizate de autoritatea competentă pentru elicoptere în cazuri
speciale, cum ar fi, printre altele, operațiunile polițienești, medicale, de căutare și salvare și zborurile de stingere a
incendiilor, se aplică următoarele condiții suplimentare:
(a) astfel de zboruri VFR speciale pot fi efectuate numai pe timp de zi, cu excepția unei autorizări contrare din
partea autorității competente;
(b) de către pilot:
(1) în absența norilor și în contact vizual cu suprafața;
(2) vizibilitatea în zbor nu este mai mică de 1 500 m sau, pentru elicoptere, mai mică de 800 m;
(3) să zboare la o viteză de 140 de noduri IAS sau mai puțin pentru a permite în mod corespunzător
observarea la timp a altor aeronave sau a oricărui obstacol astfel încât să se evite coliziunea; și
(c) o unitate de control al traficului aerian trebuie să nu elibereze o autorizare de zbor VFR special aeronavelor
pentru a decola de pe un aerodrom situat într-o zonă de control sau pentru a ateriza pe un astfel de aerodrom
și nici pentru a intra în zona de trafic de aerodrom sau în procedura de trafic de aerodrom atunci când
condițiile meteorologice raportate pentru respectivul aerodrom sunt sub următoarele minime:
(1) vizibilitatea la sol nu este mai mică de 1 500 m sau, pentru elicoptere, mai mică de 800 m;
(2) plafonul este mai mic de 180 m (600 ft).”
Prevederile Amendamentului 50A nu sunt introduse în legislaţia naţională.
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ANNEX 12 - SEARCH AND REASCUE (8th Edition, July 2004, Amendment 18)
3.1.3 Not applicable.
To enter on the territory and Romanian air space a prior permission, in accordance with GEN 3.6, paragraph 4, is
required.
ANNEX 13 - AIRCRAFT ACCIDENT INVESTIGATION (10th Edition, July 2010) - NIL.
ANNEX 14 - AERODROMES
Volum I (7th Edition, July 2016, Amendment 13A) - Provisions of Amendment 13A are not implemented.
Volum II (4th Edition, July 2013, Amendment 7) - Provisions of Amendment 7 are not implemented.
ANNEX 15 - AERONAUTICAL INFORMATION SERVICES (14th Edition, July 2013, Amendment 39A)
CHAPTER 10
10.1.4, 10.1.5 Electronic terrain and obstacle data will not be available until November 2020.
Provisions of Amendment 39A are not implemented.
ANNEX 16 - ENVIRONMENTAL PROTECTION
Volum I (7th Edition, July 2014, Amendment 11)
Part III
Less protective - National set of Standards not updated.
Volum II (3th Edition, July 2008, Amendment 8)
Part III
CHAPTER 1
1.3 Information under d) and e) are contained in the Type Certificate Data Sheet (i.e. not for each individual
engine).
CHAPTER 2
2.1.1.3 The maximum number of exemption per engine type and the time period are regulated. EU regulation
does not give the possibility of NOx emissions offsetting when considering the exemption grant.
ANNEX 17 - SECURITY - SAFEGUARDING INTERNATIONAL CIVIL AVIATION AGAINST ACTS OF
UNLAWFUL INTERFERENCE (9th Edition, March 2011, Amendment 14) - NIL.
ANNEX 18 - THE SAFE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS BY AIR (4th Edition, July 2011, Amendment
12) - NIL.
ANNEX 19 - SAFETY MANAGEMENT (1st Edition, July 2013)
CHAPTER 1
Definition - Operational personnel.
CHAPTER 3
3.1.3, lett c) and d) State Safety Management Responsibilities.
CHAPTER 4
Safety Management System (SMS)
4.1.1 Applicable provisions - EU 1178/2011 and EU 290/2012.
4.1.2 Applicable provisions - EU 1178/2011 and EU 290/2012.
4.1.3 Applicable provisions - EU 965/2012.
4.1.4 Not yet implemented in Regulation (EC) 748/2012.
4.1.5 Not yet implemented in Regulation (EC) 748/2012.
4.1.6 Not yet implemented in Regulation (EC) 748/2012.
4.2.1 Applicable provisions - EU 965/2012 and EU 800/2013.
4.2.2 Recommendation Applicable provisions - EU 965/2012 and EU 800/2013.
APPENDIX 2
Framework for a Safety Management System (SMS) Applicable provisions - EU 1178/2011, EU 290/2012 and EU
965/2012.
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ANEXA 12 - CĂUTARE ŞI SALVARE (ediţia a 8-a, iulie 2004, amendament 18)
3.1.3 Nu se aplică.
Pentru intrarea pe teritoriul şi în spaţiul aerian român este necesară o autorizare prealabilă conform GEN 3.6,
paragraful 4.
ANEXA 13 - INVESTIGAREA ACCIDENTELOR AERONAVELOR (ediţia a 10-a, iulie 2010) - NIL.
ANEXA 14 - AERODROMURI
Volumul I (ediţia a 7-a, iulie 2016, amendamentul 13A) - Prevederile Amendamentului 13A nu sunt introduse în
legislaţia naţională.
Volumul II (ediţia a 4-a, iulie 2013, amendamentul 7) - Prevederile Amendamentului 7 nu sunt introduse în
legislaţia naţională.
ANEXA 15 - SERVICIILE DE INFORMARE AERONAUTICĂ (ediţia a 14-a, iulie 2013, amendamentul 39A)
CAPITOLUL 10
10.1.4, 10.1.5 Datele de teren şi obstacolare nu vor fi disponibile până în luna noiembrie 2020.
Prevederile Amendamentului 39A nu sunt introduse în legislaţia naţională.
ANEXA 16 - PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
Volumul I (ediţia a 7-a, iulie 2014, amendametul 11)
Partea III
Standardele naționale nu sunt actualizate.
Volumul II (ediţia a 3-a, iulie 2008, amendamentul 8)
Part III
CAPITOLUL 1
1.3 Informațiile din para. d) and e) sunt cuprinse în Certificatul de Tip (nu este pentru fiecare motor în parte)
CAPITOLUL 2
2.1.1.3 Este reglementat numărul maxim de derogări pe tip de motor și de perioadă. Regulamentul UE nu permite
compensarea emisiilor NOx atunci când se acordă derogarea.
ANEXA 17 - SECURITATE - PROTECŢIA AVIAŢIEI CIVILE INTERNAŢIONALE ÎMPOTRIVA ACTELOR
ILICITE (ediţia a 9-a, martie 2011, amendamentul 14) - NIL.
ANEXA 18 - SIGURANŢA TRANSPORTULUI PRIN AER A MATERIALELOR PERICULOASE (ediţia a 4-a,
iulie 2011, amendamentul 12) - NIL.
ANEXA 19 - MANAGEMENTUL SIGURANŢEI (ediţia 1, iulie 2013)
CAPITOLUL 1
Definiţii - Personal operaţional.
CAPITOLUL 3
Responsabilităţile statului privind managementul siguranţei. 3.1.3 lit c) și d) nu sunt implementate în legislația
națională.
CAPITOLUL 4
Sistemul de management al siguranţei
4.1.1 Se aplică prevederile Regulamentelor UE 1178/2011 and 290/2012.
4.1.2 Se aplică prevederile Regulamentelor UE 1178/2011 and 290/2012.
4.1.3 Se aplică prevederile Regulamentului UE 965/2012.
4.1.4 Prevederile acesui paragraph nu sunt implementate în Regulamentul (CE) 748/2012.
4.1.5 Prevederile acesui paragraph nu sunt implementate în Regulamentul (CE) 748/2012.
4.1.6 Prevederile acesui paragraph nu sunt implementate în Regulamentul (CE) 748/2012.
4.2.1 Se aplică prevederile Regulamentelor UE 965/2012 şi UE 800/2013.
4.2.2 Recomandare Se aplică prevederile Regulamentelor UE 965/2012 şi UE 800/2013.
APENDICE 2
Cadrul sistemului de management al siguranţei (SMS) Se aplică prevederile Regulamentelor EU 1178/2011, EU
290/2012 şi EU965/2012.
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Data not compliant with data quality requirements of Commission Regulation (EU) 73/2010 (ADQ)
All aeronautical data and aeronautical information published in the AIP are incompliant with the data quality
requirements of Regulation (EU) 73/2010.
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Date care nu sunt conforme cu cerințele de calitate stabilite prin Regulamentul Comisiei (UE) 73/2010
(ADQ)
Toate datele aeronautice și informațiile aeronautice publicate în AIP sunt neconforme cu cerințele de calitate
stabilite prin Regulamentul Comisiei (UE) 73/2010 (ADQ).
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..R

Dreapta (identificare pistă paralelă)

..R

Right (parallel runway identification)

RA

Ploaie

RA

Rain

RAC

Regulile aerului şi servicii de trafic aerian

RAC

Rules of the air and air traffic services

RAFC*

Centrul regional de prognoză

RAFC*

Regional area forecast centre

RAG

Destrămat

RAG

Ragged

RAG

Sistem de ancorare pe pistă

RAG

Runway arresting gear

RAI

Indicator de aliniament al pistei

RAI

Runway aligment indicator

RB

Barcă de salvare

RB

Rescue boat

RCA

Atingeţi altitudinea de croazieră

RCA

Reach cruising altitude

RCC

Centrul de coordonare al salvării

RCC

Rescue co-ordination centre

RCF

Întreruperea legăturii radio

RCF

Radiocommunication failure

(mesaj pentru calculatoare)

(message type designator)

RCH

Atingeţi sau ating

RCH

Reach or reaching

RCL

Axul pistei

RCL

Runway centre line

RCLL

Luminile axului pistei

RCLL

Runway centre line light(s)

RCLR

Reautorizat

RCLR

Recleared

RDH

Înălţimea pantei la verticala pragului

RDH

Reference datum height (for ILS)

RDL

Radial

RDL

Radial

RDO

Radio

RDO

Radio

RE . . .

Recent (folosit înaintea fenomenelor

RE . . .

Recent (used to qualify weather phenomena, e.g.
recent rain= RERA)

meteorologice, ex:ploaie recentă= RERA)
REC

Recepţie sau receptor

REC

Receive or receiver

REDL

Luminile de margine ale pistei

REDL

Runway edge light(s)

REF

Referitor la...sau referiţi-vă la...

REF

Reference to..., refer to...

REG

Înmatricularea aeronavei

REG

Registration

RENL

Luminile de capăt al pistei

RENL

Runway end light(s)

REP

Raport, raportare sau punct de raport

REP

Report, reporting or reporting point

REQ

Cerut

REQ

Request or requested

RERTE

Reluaţi traseul

RERTE

Reroute

RG

Rază (lumini)

RG

Range (lights)

RIF

Reautorizare în zbor

RIF

Reclearance in flight

RITE

Dreapta (direcţie de viraj)

RITE

Right (direction of turn)

RL

Raportaţi părăsirea

RL

Report leaving

RLA

Retransmiteţi la

RLA

Relay to

RLLS

Pistă racordată la sistemul de iluminare

RLLS

Runway lead-in lighting system

RLNA

Nivelul cerut nedisponibil

RLNA

Requested level not available

RMK

Observaţii

RMK

Remark

RMZ

Radio mandatory zone

RMZ

Spaţiu aerian cu comunicaţie radio obligatorie

RNG

Radiofar

RNG

Radio range

RNP

Performanţele de navigaţie aeriană cerute

RNP

Required navigation performance
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ROBEX+ Sistem de schimb de buletine OPMET

ROBEX+ Regional OPMET bulletin exchange

ROC

Rată de urcare

ROC

Rate of climb

ROD

Rată de coborâre

ROD

Rate of descend

ROFOR

Prognoză de rută (în cod meteorologic)

ROFOR

Route forecast (in meteorological code)

RON

Recepţionează numai

RON

Receiving only

RPL

Plan de zbor repetitiv

RPL

Repetitive flight plan

RPLC

Înlocuiţi sau înlocuit

RPLC

Replace or replaced

RPS

Simbol radar de poziţie

RPS

Radar position symbol

RQMNTS Cerinţe

RQMNTS Requirements

RQP

Cerere de plan de zbor (identificator tip mesaj)

RQP

Request flight plan (message type designator)

RQS

Cerere de plan de zbor suplimentar

RQS

Request supplementary flight plan
(message type designator)

(identificator tip mesaj)
RR

Primit raport

RR

Report reaching

RRA

Mesaj meteorologic întârziat

RRA

Delayed meteorological message
(message type designator)

(mesaj pentru calculatoare)
RSC

Sub-centru de salvare

RSC

Rescue sub-centre

RSCD

Condiţiile suprafeţei pistei

RSCD

Runway surface conditions

RSP

Radiofar

RSP

Responder beacon

RSR

Radar de supraveghere pe rută

RSR

En-route surveillance radar

Întîrziat (folosit pentru a indica întârzierea

RTD

Delayed (used to indicate delayed meteorological

RTD

message)

unui mesaj meteorologic)
RTE

Rută

RTE

Route

RTF

Radiotelefonie

RTF

Radiotelephone

RTG

Radiotelegrafie

RTG

Radiotelegraph

RTHL

Luminile pragului pistei

RTHL

Runway threshold light(s)

RTN

Întoarceţi, întors sau întoarcere

RTN

Return or returned or returning

RTODAH Distanţa de decolare disponibilă refuzată,elicopter

RTODAH Rejected take-off distance available, helicopter

RTS

Serviciu reluat

RTS

Return to service

RTT

Radioteleimprimator

RTT

Radioteletypewriter

RTZL

Luminile punctului de contact cu pista

RTZL

Runway touchdown zone light(s)

RUT

Frecvenţe standard regionale de emisie pe rută

RUT

Standard regional route transmitting frequencies

Vas de salvare

RV

RV
++

Rescue vessel
++

RVR

Distanţa vizuală în lungul pistei

RVR

Runway visual range

RWY

Pistă

RWY

Runway
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ID

Station

Facility

Purpose

Station

ID

Facility

Purpose

ARD

ARAD/Arad

DVOR/DME

AE

ARAD/Arad

ARD

DVOR/DME

AE

ARD

ARAD/Arad

NDB

A

ARAD/Arad

ARD

NDB

A

B

BACĂU/George Enescu

NDB

A

BACĂU/George Enescu

B

NDB

A

BAC

BACĂU/George Enescu

DME

AE

BACĂU/George Enescu

BAC

DME

AE

BAI

BĂIŞOARA

DME

ET

BACĂU/George Enescu

BC

NDB

A

BC

BACĂU/George Enescu

NDB

A

BACĂU/George Enescu

BCU

DVOR/DME

E

BCU

BACĂU/George Enescu

DVOR/DME

E

BACĂU/George Enescu

IBC

ILS/DME

A

BMR

BAIA MARE/Baia Mare

NDB

AE

BAIA MARE/Baia Mare

BMR

NDB

AE

BRV

BRAŞOV

DVOR/DME

E

BAIA MARE/Baia Mare

M

NDB

A

BSE

NDB

A

BĂIŞOARA

BAI

DME

ET

NDB

A

BRAŞOV

BRV

DVOR/DME

E

CHU

BUCUREŞTI/Băneasa-Aurel
Vlaicu
BUCUREŞTI/Băneasa-Aurel
Vlaicu
DEALUL CIUHII

DME

ET

BUCUREŞTI/Băneasa-Aurel Vlaicu

BSE

NDB

A

CLJ

CLUJ NAPOCA/Avram Iancu

DVOR/DME

AE

BUCUREŞTI/Băneasa-Aurel Vlaicu

BSW

NDB

A

CND

DVOR/DME

AE

BUCUREŞTI/Băneasa-Aurel Vlaicu

IBN

ILS/DME

A

CNI

CONSTANŢA/Mihail
Kogălniceanu-Constanţa
CENEI

DME

ET

BUCUREŞTI/Băneasa-Aurel Vlaicu

IBS

ILS/DME

A

CRV

CRAIOVA/Craiova

DVOR/DME

AE

BUCUREŞTI/Henri Coandă

ILL

ILS/DME

A

NDB

A

BUCUREŞTI/Henri Coandă

IOE

ILS/DME

A

DVOR/DME

E

BUCUREŞTI/Henri Coandă

IOP

ILS/DME

A

VOR/DME

AET

BUCUREŞTI/Henri Coandă

IRR

ILS/DME

A

BSW

D
DVA
*

TÂRGU MUREŞ/TransilvaniaTârgu Mureş
DEVA

**

FLR

FLOREŞTI

GLT

GALAŢI

DVOR/DME

E

BUCUREŞTI/Henri Coandă

LL

L

A

HNU

HENIU

DME

ET

BUCUREŞTI/Henri Coandă

OPE

NDB

A

IAS

IAŞI/Iaşi

NDB

A

BUCUREŞTI/Henri Coandă

OPW

NDB

A

IBC

BACĂU/George Enescu

ILS/DME

A

BUCUREŞTI/Henri Coandă

OTL

NDB

A

IBN

ILS/DME

A

BUCUREŞTI/Henri Coandă

OTR

NDB

A

ILS/DME

A

CENEI

CNI

DME

ILS/DME

A

CLUJ NAPOCA/Avram Iancu

CLJ

DVOR/DME

AE

ICV

BUCUREŞTI/Băneasa-Aurel
Vlaicu
BUCUREŞTI/Băneasa-Aurel
Vlaicu
CONSTANŢA/Mihail
Kogălniceanu-Constanţa
CRAIOVA/Craiova

ILS/DME

A

CLUJ NAPOCA/Avram Iancu

ICX

ILS/DME

A

ICX

CLUJ NAPOCA/Avram Iancu

ILS/DME

A

CND

DVOR/DME

AE

IIS

IAŞI/Iaşi

ILS/DME

A

ZZ

L

A

ILL

BUCUREŞTI/Henri Coandă

ILS/DME

A

ICK

ILS/DME

A

IOD

ORADEA/Oradea

ILS/DME

A

CONSTANŢA/Mihail KogălniceanuConstanţa
CONSTANŢA/Mihail KogălniceanuConstanţa
CONSTANŢA/Mihail KogălniceanuConstanţa
CRAIOVA/Craiova

CRV

DVOR/DME

AE

IOE

BUCUREŞTI/Henri Coandă

ILS/DME

A

CRAIOVA/Craiova

ICV

ILS/DME

A

IOP

BUCUREŞTI/Henri Coandă

ILS/DME

A

DEALUL CIUHII

CHU

DME

ET

IRR

BUCUREŞTI/Henri Coandă

ILS/DME

A

DEVA

DVA

DVOR/DME

E

ISB

SIBIU/Sibiu

ILS/DME

A

FLOREŞTI

FLR

VOR/DME

AET

IBS

**

ICK

ROMATSA

*
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ID

Station

Facility

Purpose

Station

ID

Facility

Purpose

ISI

IAŞI/Iaşi

DME

AE

GALAŢI

GLT

DVOR/DME

E

ISI

IAŞI/Iaşi

NDB

AE

HENIU

HNU

DME

ET

ISM

SATU MARE/Satu Mare

ILS/DME

A

IAŞI/Iaşi

IAS

NDB

A

ISV

SUCEAVA/Ştefan cel MareSuceava
TULCEA/Delta Dunării

ILS/DME

A

IAŞI/Iaşi

IIS

ILS/DME

A

ILS/DME

A

IAŞI/Iaşi

ISI

DME

AE

ILS/DME

A

IAŞI/Iaşi

ISI

NDB

AE

ITR

TÂRGU MUREŞ/TransilvaniaTârgu Mureş
TIMIŞOARA/Traian Vuia

ILS/DME

A

LUGOJ

LGJ

DME

ET

ITS

TIMIŞOARA/Traian Vuia

ILS/DME

A

ORADEA/Oradea

IOD

ILS/DME

A

LGJ

LUGOJ

DME

ET

ORADEA/Oradea

O

NDB

A

L

A

ORADEA/Oradea

ORA

NDB

AE

ITC
ITM

LL

BUCUREŞTI/Henri Coandă

M

BAIA MARE/Baia Mare

NDB

A

ROŞIORI

OPT

DVOR/DME

ET

O

ORADEA/Oradea

NDB

A

SATU MARE/Satu Mare

ISM

ILS/DME

A

OPE

BUCUREŞTI/Henri Coandă

NDB

A

SATU MARE/Satu Mare

SAT

DVOR/DME

AE

OPT

ROŞIORI

DVOR/DME

ET

SIBIU/Sibiu

ISB

ILS/DME

A

OPW

BUCUREŞTI/Henri Coandă

NDB

A

SIBIU/Sibiu

SBI

DVOR/DME

AE

ORA

ORADEA/Oradea

NDB

AE

SIBIU/Sibiu

SIB

NDB

AE

OTL

BUCUREŞTI/Henri Coandă

NDB

A

STREJNIC

STJ

DVOR/DME

ET

OTR

BUCUREŞTI/Henri Coandă

NDB

A

SCV

DVOR/DME

AE

SAT

SATU MARE/Satu Mare

DVOR/DME

AE

ISV

ILS/DME

A

SBI

SIBIU/Sibiu

DVOR/DME

AE

SUCEAVA/Ştefan cel MareSuceava
SUCEAVA/Ştefan cel MareSuceava
TÂRGU JIU

TGJ

VOR/DME

E

SCV

DVOR/DME

AE

ILS/DME

A

NDB

AE

TGM

NDB

AE

STJ

STREJNIC

DVOR/DME

ET

D

NDB

A

TA

TIMIŞOARA/Traian Vuia

NDB

A

TÂRGU MUREŞ/TransilvaniaTârgu Mureş
TÂRGU MUREŞ/TransilvaniaTârgu Mureş
TÂRGU MUREŞ/TransilvaniaTârgu Mureş
TIMIŞOARA/Traian Vuia

ITM

SIB

SUCEAVA/Ştefan cel MareSuceava
SIBIU/Sibiu

ITR

ILS/DME

A

VOR/DME

E

TIMIŞOARA/Traian Vuia

ITS

ILS/DME

A

NDB

AE

TIMIŞOARA/Traian Vuia

TA

NDB

A

NDB

A

TIMIŞOARA/Traian Vuia

TIM

NDB

A

DVOR/DME

AE

TIMIŞOARA/Traian Vuia

TSR

NDB

AT

TGJ

TÂRGU JIU

TGM
TIM

TÂRGU MUREŞ/TransilvaniaTârgu Mureş
TIMIŞOARA/Traian Vuia

TLA

TULCEA/Delta Dunării

TSR

TIMIŞOARA/Traian Vuia

NDB

AT

TULCEA/Delta Dunării

ITC

ILS/DME

A

ZLU

ZALĂU

DME

ET

TULCEA/Delta Dunării

TLA

DVOR/DME

AE

L

A

ZALĂU

ZLU

DME

ET

ZZ

CONSTANŢA/Mihail
Kogălniceanu-Constanţa

A – Approach
E – En-route
T – Terminal
*

BUCURESTI TMA
Due to potential interference, the ILS instrument approach to RWY 07 at BUCUREŞTI/Băneasa-Aurel Vlaicu aerodrome is
only approved for aircraft with receivers complying with the FM immunity provisions as stated in sections 3.1.4 and 3.3.8 of
Annex 10, Vol. I.

**
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ENR 1. GENERAL RULES AND PROCEDURES
ENR 1.1 GENERAL RULES
1. Reference to ICAO documents
1.1 The Commission Implementing Regulation (EU) No 923/2012 ("SERA Regulation") harmonises the rules of
the air in European airspace (SERA = Standardised European Rules of the Air).
The objective of the SERA Regulation is to establish the common rules of the air and operational provisions
regarding services and procedures in air navigation that shall be applicable to general air traffic. The regulations
of ICAO Annex 2 (Rules of the Air) and ICAO Annex 11 (Air Traffic Services), in particular, have been used as a
basis and included in the SERA Regulation.
1.2 The entry, movement and other activities conducted in the border area and in the crossing state border points
in accordance with the Romanian Government Urgent Ordinance no. 105/2001 regarding the state border.
(1) The border area comprises the territory situated at 30 km from the state border and the Black Sea coast,
towards the interior.
(2) The flights of civil aircraft operating in the airspace of the border area shall be communicated to the
General Inspectorate of Border Police by the air carriers operating the respective flights at least one hour
prior to take-off, specifying the type and registration of the aircraft, itinerary and flight schedule.
(3) Flights for the purpose of providing medical assistance or emergency humanitarian aid conducted in the
airspace of the border area shall be communicated to the General Inspectorate of Border Police by the air
carriers operating the flights concerned prior to take-off, specifying the type and airplane registration,
itinerary and flight schedule.
(4) The provisions of points (2) and (3) above do not apply to flights performed on international air traffic
routes.
1.3 Entry and flights over Danube Delta Biosphere Reserve shall be authorised in accordance with national law
82/1993.
2. Minimum heights (SERA.3105)
Except when necessary for take-off or landing, or except by permission from the Romanian CAA, aircraft shall not
be flown over the congested areas of cities, towns or settlements or over an open-air assembly of persons, unless
at such a height as will permit, in the event of an emergency arising, a landing to be made without undue hazard
to persons or property on the surface. The minimum heights for VFR flights shall be those specified in
SERA.5005(f), ENR 1.2 and minimum levels for IFR flights shall be those specified in SERA.5015(b), ENR 1.3.
3. Specialised operations (aerial work operations) including dropping or spraying
3.1 Specialised operations (aerial work operations) shall only be conducted in accordance with:
(a) Regulation (EU) no.965/2012, for operations with EASA type certificate aircraft, RACR-OPS LAAG for
“Annex II” aircraft operations; and
(b) as indicated by any relevant information, advice and/or clearance from the appropriate air traffic services
unit.
3.2 Commercial specialized operations with EASA type certificate aircraft in Romania are conducted in
accordance with the provisions of Annex III Part-ORO, Annex V Part-SPA (if applicable) and Annex VIII Part-SPO
of Regulation (EU) no. 965/2012.
A commercial specialised operator shall apply for and obtain an authorisation issued by the competent authority of
the operator prior to commencing a high risk commercial specialized operation:
(a) that is carried out over an area where the safety of third parties on the ground is likely to be endangered
in the event of an emergency, or
(b) is one of the following operations:
- operations below minimum safe altitudes established by Regulation (EU) no. 923/2012 (SERA) and
HG no. 912/2010;
- helicopter sling load operations;
- helicopter external load operations carried out over an area where the safety of third parties on the
ground is likely to be endangered;
- human external cargo operations where the helicopter is unable to perform one engine inoperative outof-ground effect hover;
- flights carried out for the purpose of allowing the persons on board (except for the flight crew) to
experience aerobatic flights;
- calibration flights;
- cloud seeding.
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ENR 1. REGULI GENERALE ŞI PROCEDURI
ENR 1.1 REGULI GENERALE
1. Referiri la documentele OACI
1.1 Regulamentul Comisiei de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 („Regulamentul SERA“) armonizează regulile
aerului din spațiul aerian european (SERA = Standardised European Rules of the Air).
Obiectivul regulamentului SERA este de a stabili regulile comune ale aerului și a dispozițiilor operaționale
referitoare la serviciile și proceduri de navigație aeriană, care se aplică pentru traficul aerian general.
Reglementările din Anexa 2 OACI (Regulile aerului) și OACI anexa 11 (Air Traffic Services), în special, au fost
utilizate cabază și incluse în regulamentul SERA.
1.2 Accesul, circulaţia şi alte activităţi ce se desfăşoară în zona de frontieră şi în punctele de trecere a frontierei
de stat în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 105/2001 privind frontiera de stat.
(1) Zona de frontieră cuprinde teritoriul aflat pe o adâncime de 30 km faţă de frontiera de stat şi ţărmul Mării
Negre, către interior.
(2) Zborurile aeronavelor civile care execută operaţiuni aeriene în spaţiul aferent zonei de frontieră vor fi
comunicate Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră de către operatorii aerieni care efectuează
zborurile respective, cu cel puţin o oră înainte de decolare, cu precizarea tipului şi înmatriculării
aeronavei, a itinerarului şi a orarului de zbor.
(3) Zborurile având drept scop acordarea asistenţei medicale sau a ajutorului umanitar de urgenţă, efectuate
în spaţiul aerian aferent zonei de frontieră, se comunică Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră de
către operatorii aerieni care execută zborurile respective, înainte de decolare, cu precizarea tipului şi
înmatriculării aeronavei, a itinerarului şi a orarului de zbor.
(4) Prevederile punctelor (2) și (3) de mai sus nu se aplică în cazul zborurilor efectuate pe căile aeriene
alocate traficului aerian internaţional.
1.3 Accesul şi zborul în rezervaţia biosferei Delta Dunării se face conform prevederilor legii 82/1993.
2. Înălţimi minime (SERA.3105)
Cu excepția cazurilor în care este necesar pentru decolare sau aterizare sau numai cu permisiunea AACR,
aeronavele zboară deasupra zonelor dens populate ale orașelor sau ale altor așezări ori deasupra unor adunări
de persoane în aer liber numai la o înălțime care să permită, în caz de urgență, efectuarea unei aterizări fără a
pune în pericol nejustificat persoanele sau bunurile de la sol. Înălțimile minime pentru zborurile VFR sunt cele
specificate la punctul SERA.5005 litera (f), ENR 1.2, iar nivelurile minime pentru zborurile IFR sunt cele
specificate la punctul SERA.5015 litera (b), ENR 1.3.
3. Operațiuni specializate (operațiuni de lucru aerian) inclusiv largarea sau pulverizarea
3.1 Operațiunile specializate (operațiunile de lucru aerian) se efectuează numai în conformitate cu:
(a) Regulamentul (UE) nr. 965/2012 pentru operațiunile cu aeronavele care dețin certificat de tip emis/validat
de către EASA sau, după caz, RACR OPS LAAG pentru operațiunile cu aeronave de “Anexa II”; și
(b) modul indicat de informațiile, indicațiile și/sau autorizările pertinente primite de la unitatea de servicii de
trafic aerian corespunzătoare.
3.2 Efectuarea operațiunilor specializate comerciale cu aeronavele care dețin certificat de tip emis/validat de către
EASA, se face în conformitate cu dispozițiile cuprinse în Anexa III Part-ORO, Anexa V Part-SPA (după caz) și
Anexa VIII PART-SPO din Regulamentul (UE) nr. 965/2012.
Un operator aerian care desfășoară operațiuni comerciale specializate trebuie să solicite autorității competente
autorizarea înaintea începerii unei operațiuni specializate cu risc ridicat :
(a) care este efectuată într-o zonă în care siguranța părților terțe aflate la sol poate fi pusă în pericol în cazul
unei situații de urgență, sau
(b) care se încadrează în categoria operațiunilor menționate mai jos:
- operațiuni aeriene care presupun zboruri sub înălțimea minimă de siguranță prevăzută în
Regulamentul (UE) nr 923/2012 (SERA) și HG nr. 912/2010;
- operațiunile aeriene cu elicoptere cu sarcină suspendată;
- operațiunile aeriene cu elicoptere cu încărcătura externă/exterioară efectuate deasupra zonelor în
care pot fi puse în pericol părți terțe aflate la sol;
- operațiuni de transport de persoane la exterior (HEC) atunci când elicopterul nu poateefectua cu un
motor inoperant menținerea înălțimii in afara efectului de sol;
- zboruri efectuate în scopul de a permite altor persoane decât echipajul de zbor să experimenteze
zborul de acrobație;
- zboruri de calibrare;
- operațiuni aeriene de însămânțare a norilor.
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For cross-border high risk commercial specialised operation, the competent authority of the operator will review
the operator’s risk assessment documentation and standard operating procedures (SOP) in coordination with the
competent authority of the place where the operation is planned to be conducted and when both authorities are
satisfied with the risk assessment and SOP, the competent authority of the operator will issue the authorisation for
conducting this type of operations.
4. Aerobatic flight (SERA.3130)
Aerobatic flights shall only be carried out in accordance with:
(a) Regulation (EU) no.965/2012 and RACR DEMO for operations with EASA type certificate aircraft, RACROPS LAAG and RACR DEMO for "Annex II" aircraft operations ; and
(b) as indicated by any relevant information, advice and/or clearance from the appropriate air traffic services
unit.
5. Towing (SERA.3120)
An aircraft or other object shall only be towed by an aircraft in accordance with:
(a) Regulation (EU) no.965/2012, for operations with EASA type certificate aircraft, RACR-OPS LAAG for
"Annex II" aircraft operations; and
(b) as indicated by any relevant information, advice and/or clearance from the appropriate air traffic services
unit.
6.Times and units of measurement
Co-ordinated Universal Time (UTC) and the units of measurement specified in GEN 2.1 shall be applied to flight
operations.
7. Airspace structure
For the performance of the flight information service and the alerting service, flight information regions (FIR) are
established and published in the AIP. Within the flight information regions, controlled and uncontrolled airspace
are established according to the extent of the air traffic services maintained there, on the basis of the classification
described in subsection ENR 1.4.
The airspace within BUCUREŞTI FIR is divided by FL285 in Lower Airspace (below FL285) and Upper Airspace
(between FL285 and FL660).
Within controlled airspace, VFR flights may be prohibited completely or partly by the air traffic services with regard
to limitation of space and time if urgently required by the degree of intensity of controlled air traffic.
For the purposes of ATS provision, except where stated otherwise, the lateral limit of controlled airspace below
FL105 is at 5 NM either side of a straight line joining each two consecutive points of an ATS Route, as shown in
column 1 of the table at ENR 3.
8. Prohibited areas and restricted areas (SERA.3145)
Aircraft shall not be flown in a prohibited area, or in a restricted area, the particulars of which have been duly
published, except in accordance with the conditions of the restrictions or by permission of the Member State over
whose territory the areas are established.
Information about these areas are published in section ENR 5.
9. Formation flights (SERA.3135)
Aircraft shall not be flown in formation except by pre-arrangement among the pilots-in-command of the aircraft
taking part in the flight and, for formation flight in controlled airspace, in accordance with the conditions prescribed
by the Romanian CAA. These conditions shall include the following:
(a) one of the pilots-in-command shall be designated as the flight leader;
(b) the formation operates as a single aircraft with regard to navigation and position reporting;
(c) separation between aircraft in the flight shall be the responsibility of the flight leader and the pilots-incommand of the other aircraft in the flight and shall include periods of transition when aircraft are
manoeuvring to attain their own separation within the formation and during join-up and breakaway; and
(d) for State aircraft a maximum lateral, longitudinal and vertical distance between each aircraft and the flight
leader in accordance with the Chicago Convention. For other than State aircraft a distance not exceeding 1
km (0,5 nm) laterally and longitudinally and 30 m (100 ft) vertically from the flight leader shall be maintained
by each aircraft.
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În cazul operațiunilor comerciale specializate transfrontaliere cu risc ridicat, autoritatea competentă a operatorului
examinează documentația referitoare la evaluarea riscurilor și procedurile standard de operare (SOP) ale
operatorului în colaborare cu autoritatea competentă din locul în care se are în vedere desfășurarea operațiunii și
atunci când ambele autorități sunt satisfăcute de evaluarea riscurilor și de SOP, autoritatea competentă a
operatorului eliberează autorizația pentru acest tip de operațiuni.
4. Zborul acrobatic (SERA.3130)
Zborurile acrobatice se efectuează numai în conformitate cu:
(a) Regulamentul (UE) nr. 965/2012 și RACR DEMO pentru operațiunile cu aeronavele care dețin certificat de
tip emis/validat de către EASA sau RACR OPS LAAG și RACR DEMO pentru operațiunile cu aeronave de
"Anexa II"; și
(b) modul indicat de informațiile, indicațiile și/sau autorizările pertinente primite de la unitatea de servicii de
trafic aerian corespunzătoare.
5. Tractarea (SERA.3120)
O aeronavă sau un alt obiect poate fi tractat de o aeronavă numai în conformitate cu:
(a) Regulamentul (UE) nr. 965/2012 pentru operațiunile cu aeronavele care dețin certificat de tip emis/validat
de către EASA sau, după caz, RACR OPS LAAG pentru operațiunile cu aeronave de "Anexa II"; și
(b) modul indicat de informațiile, indicațiile și/sau autorizările pertinente primite de la unitatea de servicii de
trafic aerian corespunzătoare.
6.Timpul şi unităţi de măsură
Timpul Universal Coordonat (UTC) şi unităţile de măsură specificate în GEN 2.1 se aplică operaţiunilor aeriene.
7. Structura spaţiului aerian
Pentru furnizarea serviciului de informare a zborurilor şi a serviciului de alarmare sunt stabilite Regiuni de
Informare a Zborului (FIR) care sunt publicate în AIP. În cadrul regiunilor de informare a zborului sunt delimitate
porţiunile de spaţiu aerian controlat şi necontrolat, în concordanţă cu nivelul serviciilor de trafic aerian asigurate,
pe baza clasificării descrisă în secţiunea ENR 1.4.
În FIR BUCUREŞTI spaţiul aerian este împărţit de nivelul FL285 în Spaţiul Aerian Inferior (sub FL285) şi Spaţiul
Aerian Superior (cuprins între FL285 şi FL660).
În spaţiul aerian controlat, zborurile VFR pot fi interzise complet sau parţial în spaţiu sau timp de către serviciile
de trafic aerian dacă acest lucru este impus de gradul de intensitate al traficului aerian controlat.
În scopul furnizării ATS, dacă nu este indicat altfel, limita laterală a spaţiului aerian controlat sub FL105 este la 5
NM de fiecare parte a unui segment de linie dreaptă care uneşte fiecare două puncte consecutive ale unei rute
ATS, aşa cum sunt înscrise în coloana 1 a tabelului de la secţiunea ENR 3.
8. Zone interzise și zone restricționate (SERA.3145)
Aeronavele nu zboară într-o zonă interzisă sau într-o zonă restricționată, ale cărei detalii au fost publicate în mod
corespunzător, decât în cazul respectării condițiilor de restricționare sau cu permisiunea statului membru peste al
cărui teritoriu au fost stabilite zonele.
Informaţii despre aceste zone sunt publicate în secţiunea ENR 5.
9. Zborurile în formație (SERA.3135)
Aeronavele efectuează zboruri în formație numai în cazul în care există o înțelegere prealabilă între piloții
comandanți ai aeronavelor care participă la respectivul zbor și, pentru zborurile în formație într-un spațiu aerian
controlat, în conformitate cu condițiile precizate de AACR. Aceste condiții includ următoarele:
(a) unul dintre piloții comandanți este desemnat cap de formație;
(b) formația funcționează ca o singură aeronavă în ceea ce privește navigația și raportarea poziției;
(c) separarea între aeronavele în zbor este responsabilitatea capului de formație și a piloților comandanți ai
celorlalte aeronave participante la zbor și trebuie să includă perioade de tranziție în timpul cărora
aeronavele fac manevre pentru a realiza eșalonarea proprie în cadrul formației și pe timpul strângerii și
degajării acesteia; și
(d) pentru aeronavele de stat, o distanță maximă laterală, longitudinală și verticală între fiecare aeronavă și
capul de formație în conformitate cu Convenția de la Chicago. Pentru alte aeronave decât cele de stat,
fiecare aeronavă trebuie să mențină o distanță de maximum 1 km (0,5 nm) lateral și longitudinal și 30 m
(100 ft) pe verticală față de capul formației.
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10. Take-off and landing of aeroplanes with a maximum take-off mass of less than 5,700 kg,
helicopters, ultralight aircraft and unpowered aircraft outside certified civil aerodromes.
Airplanes with a maximum take-off mass of less than 5,700 kg, helicopters, ultralight aircraft and unpowered
aircraft operating daytime VFR flights classified as civil air operations or general aviation may land on, and
respectively, can take off from a land / water surface other than a certified civil aerodrome under the following
cumulative conditions:
(a) the land or water surface is located in the outskirts of a locality;
(b) the owner or, in the case of the public domain, the manager of the land or water surface has approved their
use by the aircraft concerned;
(c) the size and configuration of the land or water surface permit the safe conduct of the flight activity with that
aircraft category;
(d) restrictions on flight activity on that land / water surface, which may be determined by the mayor according
to the interests of residents in that locality, as well as by the owner or, as the case may be, the manager of
the land / water surface, are known and respected by the aircraft operator;
(e) if the land is located within the perimeter of an aerodrome control zone or within a restricted area, if the
operator of the aircraft has agreed with the appropriate air traffic control unit before commencing the flight
on that land, a procedure to coordinate flight activities.
11. Unmanned free balloons (SERA.3140)
An unmanned free balloon shall be operated in such a manner as to minimise hazards to persons, property or
other aircraft and in accordance with the conditions specified in SERA, Appendix 2.
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10. Decolarea şi aterizarea aeronavelor cu masa maximă la decolare mai mică de 5700 kg,
elicopterelor, aeronavelor ultrauşoare şi aeronavelor nemotorizate pe alte suprafeţe decât cele certificate
Avioanele cu masa maximă la decolare mai mică de 5.700 kg, elicopterele, aeronavele ultrauşoare şi aeronavele
nemotorizate, care execută zboruri interne VFR pe timp de zi, încadrate în categoria operaţiunilor aeriene civile
de lucru aerian sau aviaţie generală, pot ateriza pe şi, respectiv, pot decola de pe un teren/o suprafaţă de apă,
altul/alta decât un aerodrom civil certificat, în următoarele condiţii cumulative:
(a) terenul sau suprafaţa de apă este amplasat/ă în extravilanul unei localităţi;
(b) proprietarul sau, în cazul domeniului public, administratorul terenului ori al suprafeţei de apă a aprobat
utilizarea acestora de către aeronava în cauză;
(c) dimensiunile şi configuraţia terenului sau ale suprafeţei de apă permit desfăşurarea activităţii de zbor cu
categoria respectivă de aeronavă, în condiţii de siguranţă;
(d) restricţiile privind activitatea de zbor pe respectivul teren/respectiva suprafaţă de apă, care pot fi stabilite de
primar în funcţie de interesele locuitorilor rezidenţi în respectiva localitate, precum şi de proprietarul sau,
după caz, administratorul terenului/suprafeţei de apă, sunt cunoscute şi respectate de către operatorul
aeronavei;
(e) în cazul în care terenul este situat în perimetrul unei zone de control de aerodrom sau al unei zone
restricţionate, dacă operatorul aeronavei a convenit/încheiat cu unitatea de trafic aerian corespunzătoare,
înainte de începerea activităţii de zbor pe respectivul teren, o procedură pentru coordonarea activităţilor de
zbor.
11. Baloanele libere nepilotate (SERA.3140)
Un balon liber nepilotat trebuie exploatat astfel încât să se reducă la minimum riscurile pentru persoane, bunuri
sau alte aeronave și în conformitate cu condițiile specificate în SERA, apendicele 2.
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ENR 1.2 VISUAL FLIGHT RULES
1. General
The State boundaries of Romania may be crossed over the significant points designated for this purpose. The
designated points are listed in part ENR 3 and are shown on ENR 6-2.
2.1 VMC visibility and distance from cloud minima (SERA.5001)
VMC visibility and distance from cloud minima are contained in Table S5-1.
Altitude band
At and above 3 050 m (10 000 ft)
AMSL
Below 3 050 m (10 000 ft) AMSL and
above 900 m (3 000 ft) AMSL, or
above 300 m (1 000 ft) above terrain,
whichever is the higher

Table S5-1 (*)
Airspace class
Flight visibility
A (**) B C D E F G

8 km

A (**) B C D E F G

5 km

Distance from cloud
1 500 m horizontally 300 m
(1 000 ft) vertically
1 500 m horizontally 300 m
(1 000 ft) vertically

1 500 m horizontally 300 m
(1 000 ft) vertically
Clear of cloud and with the
FG
5 km (***)
surface in sight
(*) When the height of the transition altitude is lower than 3 050 m (10 000 ft) AMSL, FL 100 shall be used in
lieu of 10 000 ft.
(**) The VMC minima in Class A airspace are included for guidance to pilots and do not imply acceptance of
VFR flights in Class A airspace.
(***) When so prescribed by the competent authority:
(a) flight visibilities reduced to not less than 1 500 m may be permitted for flights operating:
(1) at speeds of 140 kts IAS or less to give adequate opportunity to observe other traffic or any
obstacles in time to avoid collision; or
(2) in circumstances in which the probability of encounters with other traffic would normally be
low, e.g. in areas of low volume traffic and for aerial work at low levels;
(b) helicopters may be permitted to operate in less than 1 500 m but not less than 800 m flight
visibility, if manoeuvred at a speed that will give adequate opportunity to observe other traffic or
any obstacles in time to avoid collision.
At and below 900 m (3 000 ft) AMSL,
or 300 m (1 000 ft) above terrain,
whichever is the higher

A (**) B C D E

5 km

2.2 VFR fights operated during daylight hours shall be planned and commenced as adequately in time as to
encounter at the aerodrome of destination a daylight intensity still sufficient for a safe landing.
2.3 Altimeter setting
No differences from basic ICAO rules exist.
2.4 Visual flight rules – General (SERA.5005)
(a) Except when operating as a special VFR flight, VFR flights shall be conducted so that the aircraft is flown in
conditions of visibility and distance from clouds equal to or greater than those specified in Table S5-1.
(b) Except when a special VFR clearance is obtained from an air traffic control unit, VFR flights shall not take off
or land at an aerodrome within a control zone, or enter the aerodrome traffic zone or aerodrome traffic circuit
when the reported meteorological conditions at that aerodrome are below the following minima:
(1) the ceiling is less than 450 m (1 500 ft); or
(2) the ground visibility is less than 5 km.
(c) When so prescribed by the Romanian CAA, VFR flights at night may be permitted under the following
conditions:
(1) if leaving the vicinity of an aerodrome, a flight plan shall be submitted in accordance with ENR 1.10
SERA.4001(b)(6);
(2) flights shall establish and maintain two-way radio communication on the appropriate ATS communication
channel, when available;
(3) the VMC visibility and distance from cloud minima as specified in Table S5-1 shall apply except that:
(i) the ceiling shall not be less than 450 m (1 500 ft);
(ii) the reduced flight visibility provisions specified in Table S5-1(a) and (b) shall not apply;
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ENR 1.2 REGULI DE ZBOR LA VEDERE
1. Generalităţi
Frontiera de stat a României poate fi traversată prin punctele semnificative desemnate pentru acest scop. Aceste
puncte sunt listate în partea ENR 3 şi sunt reprezentate pe harta ENR 6-2.
2.1 Minimele VMC de vizibilitate și distanță față de nori (SERA.5001)
Minimele VMC de vizibilitate și distanță față de nori sunt cuprinse în tabelul S5-1.
Zonă de altitudine

Tabelul S5-1 (*)
Clasa spațiului
Vizibilitate în
aerian
zbor

Distanța față de nori

La și peste altitudinea de 3 050 m
1 500 m pe orizontală 300 m
A (**) B C D E F G
8 km
(10 000 ft) AMSL
(1 000 ft) pe verticală
Sub 3 050 m (10 000 ft) AMSL și
peste 900 m (3 000 ft) AMSL sau
1 500 m pe orizontală 300 m
peste 300 m (1 000 ft) deasupra
A (**) B C D E F G
5 km
(1 000 ft) pe verticală
terenului, luându-se în considerare
valoarea cea mai mare
1 500 m pe orizontală 300 m
La și sub 900 m (3 000 ft) AMSL sau
A (**) B C D E
5 km
(1 000 ft) pe verticală
300 m (1 000 ft) deasupra terenului,
luându-se în considerare valoarea
În afara norilor și cu vederea
FG
5 km (***)
cea mai mare
solului
(*) Atunci când înălțimea altitudinii de tranziție este mai mică de 3 050 m (10 000 ft) AMSL, trebuie să se
utilizeze FL 100 în loc de 10 000 ft.
(**) Minimele VMC în spațiul aerian de clasa A sunt incluse cu titlu orientativ pentru piloți și nu implică
acceptarea zborurilor VFR în spațiul aerian de clasa A.
(***) Când se prevede astfel de către autoritatea competentă:
(a) se pot permite vizibilități în zbor reduse, de cel puțin 1 500 m pentru zborurile care sunt
efectuate:
(1) la viteze de 140 noduri IAS sau mai puțin pentru a oferi posibilitatea de a observa alte
aeronave sau orice obstacol la timp pentru a evita coliziunea; sau
(2) în circumstanțe în care probabilitatea de a întâlni alte aeronave este în mod normal redusă,
de exemplu în zone cu volum de trafic scăzut și pentru lucru aerian la niveluri joase;
(b) elicopterele pot fi autorizate să opereze cu o vizibilitate în zbor mai mică de 1 500 m, dar nu mai
mică de 800 m, dacă evoluează la o viteză care oferă posibilitatea de a observa la timp alte
aeronave sau orice obstacole astfel încât să evite coliziunea.
2.2 Zborurile VFR operate între răsăritul şi apusul soarelui trebuie planificate şi începute într-un timp adecvat
astfel încât la sosirea la aerodromul de destinaţie intensitatea luminoasă în timpul zilei să permită aterizarea în
condiţii de siguranţă.
2.3 Proceduri de calaj altimetric
Nu există diferenţe faţă de principalele reguli ICAO.
2.4 Reguli de zbor la vedere (SERA.5005)
(a) Cu excepția zborurilor VFR speciale, zborurile VFR trebuie executate astfel încât aeronava să zboare în
condiții de vizibilitate și distanță față de nori cel puțin egale cu cele specificate în tabelul S5-1.
(b) Cu excepția cazului în care se obține o autorizare de zbor VFR special de la o unitate de control al traficului
aerian, zborurile VFR nu decolează de pe un aerodrom situat într-o zonă de control și nici nu aterizează pe un
astfel de aerodrom și nu intră în zona de trafic de aerodrom sau în procedura de trafic de aerodrom atunci
când condițiile meteorologice raportate pentru respectivul aerodrom sunt mai mici decât următoarele minime:
(1) plafonul este mai mic de 450 m (1 500 ft); sau
(2) vizibilitatea la sol este mai mică de 5 km.
(c) Atunci când AACR prevede acest lucru, zborurile VFR pe timp de noapte pot fi autorizate în următoarele
condiții:
(1) în cazul părăsirii vecinătății unui aerodrom, trebuie depus un plan de zbor în conformitate cu punctul ENR
1.10 SERA.4001(b) punctul 6;
(2) zborurile trebuie să stabilească și să mențină comunicația radio bilaterală pe canalul de comunicație al
unității ATC competente, atunci când este disponibil;
(3) se aplică minimele VMC de vizibilitate și distanță față de nori indicate în tabelul S5-1, însă:
(i) plafonul nu poate fi mai mic de 450 m (1 500 ft);
(ii) nu se aplică dispozițiile din tabelul S5-1 literele (a) și (b) referitoare la vizibilitățile în zbor reduse;
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(iii) in airspace classes B, C, D, E, F and G, at and below 900 m (3 000 ft) AMSL or 300 m (1 000 ft) above
terrain, whichever is the higher, the pilot shall maintain continuous sight of the surface; and
(iv)for mountainous area, higher VMC visibility and distance from cloud minima may be prescribed by the
Romanian CAA;
(4) except when necessary for take-off or landing, or except when specifically authorised by Romanian CAA, a
VFR flight at night shall be flown at a level which is not below the minimum flight altitude established by the
State whose territory is overflown, or, where no such minimum flight altitude has been established:
(i) over high terrain or in mountainous areas, at a level which is at least 600 m (2 000 ft) above the highest
obstacle located within 8 km of the estimated position of the aircraft;
(ii) elsewhere than as specified in i), at a level which is at least 300 m (1 000 ft) above the highest obstacle
located within 8 km of the estimated position of the aircraft.
(d) VFR flights shall not be operated:
(1) at transonic and supersonic speeds unless authorised by the Romanian CAA;
(2) above FL 195. Exceptions to this requirement are the following:
(i) an airspace reservation has been established, where practical, by the Member States, in which VFR
flights may be allowed; or
(ii) airspace up to and including flight level 285, when VFR traffic in that airspace has been authorised by
the responsible ATS unit in accordance with the authorisation procedures established by the Member
States and published in the relevant aeronautical information publication.
(e) Authorisation for VFR flights to operate above FL 285 shall not be granted where a vertical separation
minimum of 300 m (1 000 ft) is applied above FL 290.
(f) Except when necessary for take-off or landing, or except by permission from the Romanian CAA, a VFR flight
shall not be flown:
(1) over the congested areas of cities, towns or settlements or over an open- air assembly of persons at a
height less than 300 m (1 000 ft) above the highest obstacle within a radius of 600 m from the aircraft;
(2) elsewhere than as specified in (1), at a height less than 150 m (500 ft) above the ground or water, or 150 m
(500 ft) above the highest obstacle within a radius of 150 m (500 ft) from the aircraft.
(g) Except where otherwise indicated in air traffic control clearances or specified by the Romanian CAA, VFR
flights in level cruising flight when operated above 900 m (3 000 ft) from the ground or water, or a higher
datum as specified by the Romanian CAA, shall be conducted at a cruising level appropriate to the track as
specified in the table of cruising levels in ENR 1.7.
(h) VFR flights shall comply with the provisions of SERA Section 8:
(1) when operated within Classes B, C and D airspace;
(2) when forming part of aerodrome traffic at controlled aerodromes; or
(3) when operated as special VFR flights.
(i) A VFR flight operating within or into areas or along routes designated by the Romanian CAA, in accordance
with SERA.4001(b)(3) or (4), shall maintain continuous air-ground voice communication watch on the
appropriate communication channel of, and report its position as necessary to, the air traffic services unit
providing flight information service.
(j) An aircraft operated in accordance with the visual flight rules which wishes to change to compliance with the
instrument flight rules shall:
(1) if a flight plan was submitted, communicate the necessary changes to be effected to its current flight plan;
or
(2) as required by SERA.4001(b), submit a flight plan to the appropriate air traffic services unit as soon as
practicable and obtain a clearance prior to proceeding IFR when in controlled airspace.
2.5 Special VFR in control zones (SERA.5010)
Special VFR flights may be authorised to operate within a control zone, subject to an ATC clearance. Except
when permitted by the Romanian CAA for helicopters in special cases such as, but not limited to, police, medical,
search and rescue operations and fire-fighting flights, the following additional conditions shall be applied:
(a) such special VFR flights may be conducted during day only, unless otherwise permitted by the Romanian
CAA;
(b) by the pilot:
(1) clear of cloud and with the surface in sight;
(2) the flight visibility is not less than 1 500 m or, for helicopters, not less than 800 m;
(3) fly at a speed of 140 kts IAS or less to give adequate opportunity to observe other traffic and any
obstacles in time to avoid a collision; and
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(iii) în spațiile aeriene de clasa B, C, D, E, F și G, la și sub cea mai mare altitudine dintre 900 m (3 000 ft)
AMSL sau 300 m (1 000 ft) deasupra terenului, pilotul trebuie să mențină permanent suprafața la
vedere; și
(iv)pentru zonele muntoase, AACR poate prevedea minime VMC mai mari de vizibilitate și de distanță față
de nori;
(4) cu excepția cazului în care este necesar pentru decolare sau aterizare sau a cazurilor autorizate expres de
AACR, un zbor VFR pe timp de noapte se efectuează la un nivel care nu este situat sub altitudinea minimă
de zbor stabilită de statul al cărui teritoriu este survolat sau, în cazurile în care nu s-a stabilit o astfel de
altitudine minimă de zbor:
(i) deasupra terenurilor înalte sau în zonele muntoase, la un nivel care este la cel puțin 600 m (2 000 ft)
deasupra celui mai înalt obstacol situat pe o rază de 8 km de la poziția estimată a aeronavei;
(ii) în alte locuri decât cele menționate la subpunctul (i), la un nivel care este la cel puțin 300 m (1 000 ft)
deasupra celui mai înalt obstacol situat pe o rază de 8 km de la poziția estimată a aeronavei.
(d) Zborurile VFR nu se efectuează:
(1) la viteze transonice și supersonice, cu excepția cazului în care sunt autorizate de AACR;
(2) peste FL 195. Excepțiile de la această cerință sunt următoarele:
(i) statele membre au stabilit, în măsura în care este posibil, un spațiu aerian rezervat în care pot fi
autorizate zboruri VFR; sau
(ii) spațiul aerian până la nivelul de zbor 285 inclusiv, atunci când unitatea ATS responsabilă a autorizat
traficul VFR în respectivul spațiu aerian în conformitate cu procedurile de autorizare stabilite de statele
membre și publicate în publicația de informare aeronautică relevantă.
(e) Autorizarea efectuării de zboruri VFR peste FL 285 nu se acordă în cazurile în care se aplică o eșalonare
verticală minimă de cel puțin 300 m (1 000 ft) peste FL 290.
(f) Cu excepția cazului în care este necesar pentru decolare sau aterizare sau doar cu permisiunea AACR, nu se
efectuează un zbor VFR:
(1) deasupra zonelor dens populate ale orașelor sau ale altor așezări ori deasupra unor adunări de persoane
în aer liber, la o înălțime mai mică de 300 m (1 000 ft) deasupra celui mai înalt obstacol situat pe o rază de
600 m de la aeronavă;
(2) în alte locuri decât cele menționate la punctul 1, la o înălțime mai mică de 150 m (500 ft) deasupra solului
sau a apei sau de 150 m (500 ft) deasupra celui mai înalt obstacol pe o rază de 150 m (500 ft) de la
aeronavă.
(g) Cu excepția cazului în care autorizările din partea controlului traficului aerian indică altfel sau AACR prevede
altceva, zborurile VFR la niveluri de croazieră efectuate la peste 900 m (3 000 ft) deasupra solului sau a apei
sau la un punct de referință mai mare specificat de autoritatea competentă trebuie desfășurate la un nivel de
croazieră corespunzător traiectului, după cum se specifică în tabelul cu nivelurile de croazieră din ENR 1.7.
(h) Zborurile VFR trebuie să respecte dispozițiile din SERA secţiunea 8:
(1) atunci când sunt efectuate într-un spațiu aerian de clasa B, C și D;
(2) atunci când fac parte din traficul de aerodrom al unui aerodrom controlat; sau
(3) atunci când sunt efectuate ca zboruri VFR speciale.
(i) Un zbor VFR care este efectuat în interiorul unor zone sau către zone sau de- a lungul unor rute desemnate
de AACR în conformitate cu SERA.4001 litera (b) punctul 3 sau 4 trebuie să mențină supravegherea
comunicațiilor continue aer-sol prin voce pe canalul de comunicație adecvat și să își raporteze, după caz,
poziția unității de servicii de trafic aerian care asigură serviciul de informare a zborurilor.
(j) O aeronavă care operează în conformitate cu regulile de zbor la vedere și dorește să treacă la aplicarea
regulilor de zbor instrumental trebuie:
(1) să comunice modificările necesare care trebuie aduse planului de zbor curent, în cazul în care s-a depus
un plan de zbor; sau
(2) după cum se prevede la punctul SERA.4001 litera (b), să prezinte un plan de zbor unității de servicii de
trafic aerian competente, de îndată ce este posibil, și să obțină o autorizare înainte de a trece la aplicarea
IFR atunci când se află în spațiul aerian controlat.
2.5 Zborurile VFR speciale în zone de control (SERA.5010)
Zborurile VFR speciale pot fi autorizate să fie efectuate într-o zonă de control, sub rezerva obținerii unei autorizări
ATC. Cu excepția situațiilor în care sunt autorizate de AACR pentru elicoptere în cazuri speciale, cum ar fi, printre
altele, operațiunile polițienești, medicale, de căutare și salvare și zborurile de stingere a incendiilor, se aplică
următoarele condiții suplimentare:
(a) astfel de zboruri VFR speciale pot fi efectuate numai pe timp de zi, cu excepția unei autorizări contrare din
partea AACR;
(b) de către pilot:
(1) în absența norilor și în contact vizual cu suprafața;
(2) vizibilitatea în zbor să nu fie mai mică de 1 500 m sau, pentru elicoptere, mai mică de 800 m;
(3) să zboare la o viteză de 140 de noduri IAS sau mai puțin pentru a permite în mod corespunzător
observarea la timp a altor aeronave sau a oricărui obstacol astfel încât să se evite coliziunea; și
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(c) an air traffic control unit shall not issue a special VFR clearance to aircraft to take off or land at an aerodrome
within a control zone, or enter the aerodrome traffic zone or aerodrome traffic circuit when the reported
meteorological conditions at that aerodrome are below the following minima:
(1) the ground visibility is less than 1 500 m or, for helicopters, less than 800 m;
(2) the ceiling is less than 180 m (600 ft).
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(c) o unitate de control al traficului aerian trebuie să nu elibereze o autorizare de zbor VFR special aeronavelor
pentru a decola de pe un aerodrom situat într-o zonă de control sau pentru a ateriza pe un astfel de aerodrom
și nici pentru a intra în zona de trafic de aerodrom sau în procedura de trafic de aerodrom atunci când
condițiile meteorologice raportate pentru respectivul aerodrom sunt sub următoarele minime:
(1) vizibilitatea la sol este mai mică de 1 500 m sau, pentru elicoptere, mai mică de 800 m;
(2) plafonul este mai mic de 180 m (600 ft).
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ENR 1.3 INSTRUMENT FLIGHT RULES
1. General
As specified in the ICAO EUR Regional Supplementary Procedures (Doc 7030/4 - EUR), flights shall be
conducted in accordance with Instrument Flight Rules when operated within or above the EUR RVSM airspace.
Therefore, flights operating as General Air Traffic (GAT) within the Bucureşti FIR at or above FL290, as described
in ENR 2.1, shall be conducted in accordance with the Instrument Flight Rules. Within Bucureşti FIR, the lowest
IFR flight level is FL40 (1200 STD).
Within TMAs and CTRs aircraft performing arriving or departing flights shall be operated according to the
procedures published on SID, STAR and IAC charts in section AD 2 of AIP Romania. When a departure route
requires a turn more then 15 degrees, the straight flight is constructed on the assumption that the turn begins at
least 120m (394 ft) above the elevation of the departure end of the runway (DER ) and not sooner than the end of
the runway. In AIP Romania, the bearings and radials are expressed in magnetic degrees.
- VOR radials are bearings FROM the navaid.
- NDB bearings are TO the navaid
2. Applicable rules
2.1 Instrument flight rules (IFR) - Rules applicable to all IFR flights (SERA.5015)
(a) Aircraft equipment
Aircraft shall be equipped with suitable instruments and with navigation equipment appropriate to the route to
be flown and in accordance with the applicable air operations legislation.
(b) Minimum levels
Except when necessary for take-off or landing, or except when specifically authorised by the Romanian CAA,
an IFR flight shall be flown at a level which is not below the minimum flight altitude established by the State
whose territory is overflown, or, where no such minimum flight altitude has been established:
(1) over high terrain or in mountainous areas, at a level which is at least 600 m (2 000 ft) above the highest
obstacle located within 8 km of the estimated position of the aircraft;
(2) elsewhere than as specified in (1), at a level which is at least 300 m (1 000 ft) above the highest obstacle
located within 8 km of the estimated position of the aircraft.
(c) Change from IFR flight to VFR flight
(1) An aircraft electing to change the conduct of its flight from compliance with the instrument flight rules to
compliance with the visual flight rules shall notify the appropriate air traffic services unit specifically that the
IFR flight is cancelled and communicate thereto the changes to be made to its current flight plan.
(2) When an aircraft operating under the instrument flight rules is flown in or encounters visual meteorological
conditions it shall not cancel its IFR flight unless it is anticipated, and intended, that the flight will be
continued for a reasonable period of time in uninterrupted visual meteorological conditions.
2.2 Rules applicable to IFR flights within controlled airspace (SERA.5020 IFR)
(a) IFR flights shall comply with the provisions of SERA Section 8 when operated in controlled airspace.
(b) An IFR flight operating in cruising flight in controlled airspace shall be flown at a cruising level, or, if authorised
by ATS unit to employ cruise climb techniques, between two levels or above a level, selected from the table of
cruising levels in ENR 1.7, except that the correlation of levels to track prescribed therein shall not apply
whenever otherwise indicated in air traffic control clearances or specified by the competent autority in
aeronautical information publications.
2.3 Rules Applicable to IFR flights outside controlled airspace (SERA.5025 IFR)
(a) Cruising levels
An IFR flight operating in level cruising flight outside of controlled airspace shall be flown at a cruising level
appropriate to its track as specified in the table of cruising levels in ENR 1.7, except when otherwise specified
by the Romanian CAA for flight at or below 900 m (3 000 ft) above mean sea level.
(b) Communications
An IFR flight operating outside controlled airspace but within or into areas, or along routes, designated by the
Romanian CAA in accordance with SERA.4001(b)(3) or (4) shall maintain an air-ground voice communication
watch on the appropriate communication channel and establish two-way communication, as necessary, with
the air traffic services unit providing flight information service.
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ENR 1.3 REGULI DE ZBOR INSTRUMENTAL
1. Generalităţi
În conformitate cu Procedurile Suplimentare Regionale ICOA EUR (Doc. 7030/4 – EUR), zborurile vor fi efectuate
în conformitate cu regulile instrumentale de zbor atunci cînd se efectuează în sau deasupra spaţiului european
RVSM. De aceea, zborurile efectuate ca trafic general aerian în FIR BUCUREŞTI la sau peste FL290, aşa cum
este descris în ENR 2.1, se vor desfăşura în conformitate cu regulile instrumentale de zbor. În FIR BUCUREŞTI,
pentru zborul IFR, nivelul minim este FL40 (1200 STD).
În TMA-uri şi CTR-uri, zborurile de sosire şi plecare ale acestor aeronave se execută conform procedurilor
publicate în hărţile SID, STAR şi IAC din secţiunea AD 2 din AIP România. Atunci când procedurile de decolare
presupun viraje mai mari de 15 grade, zborul aeronavei pe segmentul drept, se va executa până la atingerea unei
înălţimi de cel puţin 120m (394 ft) deasupra cotei capătului pistei şi cel puţin până la depăşirea capătului pistei. În
AIP Romania, relevmentele şi radialele se exprimă în grade magnetice.
- Radialele VOR se citesc DE LA mijlocul de radionavigaţie.
- Relevmentele NDB se citesc CĂTRE mijlocul de radionavigaţie.
2. Reguli aplicabile
2.1 Reguli de zbor instrumental (IFR) – Reguli aplicabile tuturor zborurilor IFR (SERA.5015)
(a) Echipamentele aeronavelor
Aeronavele trebuie să fie echipate cu instrumente corespunzătoare și cu echipamente de navigație adecvate
rutei pe care urmează să zboare și în conformitate cu legislația aplicabilă referitoare la operațiunile aeriene.
(b) Niveluri minime
Cu excepția cazului în care este necesar pentru decolare sau aterizare sau a cazurilor autorizate expres de
AACR, un zbor IFR se efectuează la un nivel care nu este situat sub altitudinea minimă de zbor stabilită de
statul al cărui teritoriu este survolat sau, în cazurile în care nu s-a stabilit o astfel de altitudine minimă de zbor:
(1) deasupra terenurilor înalte sau în zonele muntoase, la un nivel care este la cel puțin 600 m (2 000 ft)
deasupra celui mai înalt obstacol situat pe o rază de 8 km de la poziția estimată a aeronavei;
(2) în alte locuri decât cele menționate la punctul 1, la un nivel care este la cel puțin 300 m (1 000 ft) deasupra
celui mai înalt obstacol situat pe o rază de 8 km de la poziția estimată a aeronavei.
(c) Trecerea de la zborul IFR la zborul VFR
(1) O aeronavă care decide să schimbe modul de desfășurare a zborului său de la conformarea cu regulile de
zbor instrumental la conformarea cu regulile de zbor la vedere trebuie să notifice în mod expres unitatea de
servicii de trafic aerian competentă că zborul IFR este anulat și trebuie să îi comunice modificările care
trebuie aduse planului său de zbor curent.
(2) Atunci când o aeronavă care desfășoară operațiuni în conformitate cu regulile de zbor instrumental zboară
în condiții meteorologice de zbor la vedere sau întâlnește astfel de condiții, aceasta nu își anulează zborul
IFR decât dacă se anticipează și se intenționează ca zborul să fie continuat pentru o perioadă rezonabilă în
condiții meteorologice de zbor la vedere neîntrerupte.
2.2 Reguli aplicabile zborurilor IFR în spațiul aerian controlat (SERA.5020 IFR)
(a) Zborurile IFR trebuie să respecte dispozițiile din SERA secțiunea 8, dacă sunt efectuate în spațiul aerian
controlat.
(b) Un zbor IFR care operează în zbor de croazieră în spațiul aerian controlat trebuie efectuat la un nivel de
croazieră sau, în cazul în care este autorizat de unitatea ATS, să utilizeze tehnici de urcare de croazieră între
două niveluri sau deasupra unui nivel care sunt alese din tabelul cu nivelurile de croazieră din ENR 1.7,
excepție de la corelarea nivelurilor cu drumul fiind situațiile în care autorizările emise de controlul de trafic
aerian sau publicațiile de informare aeronautică ale autorității competente prevăd altceva.
2.3 Reguli aplicabile zborurilor IFR în afara spațiului aerian controlat (SERA.5025 IFR)
(a) Niveluri de croazieră
Un zbor IFR care operează la nivelul de croazieră în afara spațiului aerian controlat trebuie efectuat la un nivel
de croazieră corespunzător traiectului său, după cum se specifică în tabelul cu nivelurile de croazieră din ENR
1.7, cu excepția cazurilor în care AACR prevede altfel pentru zborul la sau sub 900 m (3 000 ft) deasupra
nivelului mediu al mării.
(b) Comunicații
Un zbor IFR efectuat în afara spațiului aerian controlat, însă în interiorul unor zone sau către zone sau de-a
lungul unor rute desemnate de AACR în conformitate cu SERA.4001 litera (b) punctul 3 sau 4 trebuie să
mențină supravegherea comunicațiilor continue aer-sol prin voce pe canalul de comunicație adecvat și să
stabilească comunicația bilaterală, după caz, cu unitatea de servicii de trafic aerian care asigură serviciul de
informare a zborurilor.

AIRAC AIP AMDT 08/17

ROMATSA

AIP
ROMANIA

ENR 1.3-2
17 AUG 2017

(c) Position reports
An IFR flight operating outside controlled airspace and required by the Romanian CAA to maintain an airground voice communication watch on the appropriate communication channel and establish two-way
communication, as necessary, with the air traffic services unit providing flight information service, shall report
position, as specified in SERA.8025 for controlled flights.
3. Free Route Airspace general procedures
3.1 Area of application
FRA is available within București CTA above FL105 up to FL660 within the time period 23:00 - 05:00 (22:00 04:00) as part of the SEEN FRA (South-East Europe Night FRA).
The SEEN FRA encompasses the FRAs within București CTA, Sofia CTA and Budapest CTA. For cross-border
operations planning within SEEN FRA see section ENR 2.2.
3.2 Glossary of terms
Free Route Airspace (FRA)
A specified airspace within which users may freely plan a route between a defined entry point and a defined exit
point, with the possibility to route via intermediate (published or unpublished) waypoints, without reference to the
ATS route network, subject to airspace availability. Within this airspace, flights remain subject to air traffic control.
FRA Arrival Connecting Point (A)
A published Significant Point to which FRA operations are allowed for arriving traffic to specific aerodromes.
FRA Departure Connecting Point (D)
A published Significant Point from which FRA operations are allowed for departing traffic from specific
aerodromes.
FRA Horizontal Entry Point (E)
A published Significant Point on the horizontal boundary of the Free Route Airspace from which FRA operations
are allowed.
FRA Horizontal Exit Point (X)
A published Significant Point on the horizontal boundary of the Free Route Airspace to which FRA operations are
allowed.
FRA Intermediate Point (I)
A published Significant Point or unpublished point, defined by geographical coordinates or by bearing and
distance via which FRA operations are allowed for all traffic.
FRA Connecting Route:
One or more segment(s) connecting a SID end point (or other departure procedure) with a FRA Departure
Connecting Point, or a FRA Arrival Connecting point with a STAR start point (or other arrival procedure).
3.3 Flight procedures
3.3.1 General
Traffic will be subject to General Rules (AIP Romania ENR 1.1).
Within SEEN FRA users will be able to plan user-preferred trajectories through the use of Significant Points
published in AIP Bulgaria, AIP Hungary and AIP Romania - FRA relevant waypoints included in ENR 4.4, and
FRA relevant Radio Navigation Aids (ENR 4.1). Segments between Significant Points will be indicated by means
of “DCT” instruction.
Within FRA airspace there will be no limitations on the length/number of “DCT”.
The ATS route network will be permanently available for those flights that are not eligible or do not wish to flight
plan direct routes.
3.3.2 Eligible flights
Eligible flights are those operating within Bucureşti CTA whose planned trajectory is partially or entirely above
FL105.
3.3.3 Access to/from airports and Terminal Airspace
Arriving traffic to aerodromes located within Bucureşti FIR may plan from:
- a FRA Horizontal Entry Point (E) or
- a FRA Departure Connecting Point (D) or
- a published FRA Intermediate Point (I)
to:
- a FRA Arrival Connecting Point (A) or
- a published FRA Intermediate Point (I) above FL105 then via ATS route network to the aerodrome.
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(c) Rapoarte de poziție
Un zbor IFR efectuat în afara spațiului aerian controlat căruia AACR îi solicită să mențină supravegherea
comunicațiilor continue aer-sol prin voce pe canalul de comunicație adecvat și să stabilească comunicația
bilaterală, după caz, cu unitatea de servicii de trafic aerian care asigură serviciul de informare a zborurilor
trebuie să raporteze poziția, după cum se prevede la punctul SERA.8025 pentru zborurile controlate.
3. Proceduri generale Spaţiul Aerian "Free Route"
3.1 Aplicabilitate
FRA este disponibil în interiorul CTA București deasupra FL105 până la FL660 în intervalul orar 23:00 - 05:00
(22:00 - 04:00) ca parte a SEEN FRA (Spațiul aerian ”Free Route” de noapte din Europa de Sud-Est.
SEEN FRA cuprinde Spațiile Aeriene ”Free Route” din interiorul CTA București, CTA Sofia și CTA Budapesta.
Pentru planificarea operațiunilor transfrontaliere în interiorul SEEN FRA vezi secțiunea ENR 2.2.
3.2 Glosar de termeni
Free Route Airspace (FRA)
Porţiune de spaţiu aerian în care utilizatorii pot planifica liber rute de zbor între puncte de intrare/ieşire definite, cu
posibilitatea de a planifica ruta prin puncte intermediare (publicate sau nepublicate), fără referire la reţeaua de
rute ATS, în funcţie de disponibilitatea spaţiului aerian. În acest spaţiu aerian, zborurile sunt supuse controlului
traficului aerian.
FRA Arrival Connecting Point (A)
Un punct semnificativ publicat până la care sunt permise operaţiunile FRA pentru traficul care sosește la anumite
aerodromuri.
FRA Departure Connecting Point (D)
Un punct semnificativ publicat de la care sunt permise operaţiunile FRA pentru traficul care pleacă de la anumite
aerodromuri.
FRA Horizontal Entry Point (E)
Un punct semnificativ publicat pe graniţa orizontală a Spaţiului Aerian "Free Route" de la care sunt permise
operaţiunile FRA.
FRA Horizontal Exit Point (X)
Un punct semnificativ publicat pe graniţa orizontală a Spaţiului Aerian "Free Route" până la care sunt permise
operaţiunile FRA.
FRA Intermediate Point (I)
Un punct semnificativ publicat sau nepublicat, definit prin coordonate geografice sau prin relevment şi distanţă
prin care sunt permise operaţiunile FRA pentru tot traficul.
FRA Connecting Route:
Unul sau mai multe segmente de legătură între punctul de sfârşit al unui SID (sau altă procedură de plecare) şi un
Departure Connecting Point sau între un FRA Arrival Connecting Point şi punctul de început al unui STAR (sau
altă procedură de sosire).
3.3 Proceduri de zbor
3.3.1 Generalităţi
Traficul va fi supus Regulilor Generale (AIP România ENR 1.1).
În SEEN FRA, utilizatorii vor putea să-şi planifice zborul pe traiectorii preferate prin utilizarea punctelor
semnificative publicate în AIP Bulgaria, AIP Ungaria şi AIP România - puncte de rută relevante FRA incluse în
tabelul ENR 4.4. şi a mijloacelor de radionavigaţie relevante FRA (ENR 4.1). Segmentele cuprinse între punctele
semnificative vor fi indicate prin inserarea "DCT".
În FRA nu există o limitare a utilizării "DCT".
Reţeaua de rute ATS este permanent disponibilă pentru acele zboruri care nu sunt eligibile sau care nu
intenţionează să planifice zborul pe rute directe.
3.3.2 Zboruri eligibile
Zborurile eligibile sunt zborurile care operează în CTA Bucureşti a căror traiectorie este parţial sau în totalitate
deasupra nivelului de zbor FL105.
3.3.3 Accesul la/de la aeroporturi și spațiul aerian terminal
Traficul care soseşte la aerodromurile situate în FIR Bucureşti, poate planifica zborurile de la:
- un FRA Horizontal Entry Point (E) sau
- un FRA Departure Connecting Point (D) sau
- un FRA Intermediate Point (I) publicat
spre:
- un FRA Arrival Connecting Point (A) sau
- un FRA Intermediate Point (I) publicat, deasupra nivelului de zbor FL105 şi în continuare prin intermediul reţelei
de rute ATS către aerodromul de destinaţie.
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Departing traffic from aerodromes located within Bucureşti FIR may plan from:
- a FRA Departure Connecting Point (D) or
- via ATS route network to a published FRA Intermediate Point (I) above FL105
to:
- a FRA Arrival Connecting Point (A) or
- a published FRA Intermediate Point (I) or
- a FRA Horizontal Exit Point (X).
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Traficul care pleacă de la aerodromurile situate în FIR Bucureşti, poate planifica zborurile de la:
- un FRA Departure Connecting Point (D) sau
- prin intermediul reţelei de rute ATS de la aerodromul de decolare la un FRA Intermediate Point (I) publicat,
deasupra nivelului de zbor FL105
spre:
- un FRA Arrival Connecting Point (A) sau
- un FRA Intermediate Point (I) publicat sau
- un FRA Horizontal Exit Point (X).
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Recommended routing for arriving/departing traffic to/from aerodromes outside published TMAs within Bucureşti
FIR during FRA operations period:

Aerodrome

ICAO Code

Flight Plan

1

2

3

ARR
BACĂU/
George Enescu

DCT BUCSA Z650 REDKU
DCT FOCSA T74 KENUX
BCU Z924 APTAN DCT
REDKU Z650 BUCSA DCT

LRBC
DEP

KENUX T74 FOCSA DCT
TULNU N616 PELES DCT
BCU L623 INBID DCT

BAIA MARE/
Baia Mare

ARR
LRBM
DEP

DCT REPTO T33 UBASA
DCT OKLIV T995 OLMEB
OLMEB T995 OKLIV DCT
UBASA T33 REPTO DCT
DCT LAMIT N127 TITEK

ARR
CRAIOVA/
Craiova

LRCV

DCT PADGU L606 OVDOT T139 TITEK
DCT OVDOT T139 TITEK
DCT VAMON T285 PEMOK
TITEK T139 OVDOT DCT

DEP

PEMOK T285 VAMON DCT
LELTI Y88 ANASA

IAŞI/
Iaşi
ORADEA/
Oradea
SATU MARE/
Satu Mare

ARR
LRIA
DEP
LROD

DCT BCU T74 ABOLO
DCT SCV P133 ARPIG
ABOLO T74 BCU DCT
ARPIG P133 SCV DCT

ARR

DCT RUPUG Y559 ORA

DEP

ORA Y559 RUPUG DCT

ARR
LRSM
DEP

DCT UBASA T33 SOMET
DCT ANAVU T90 JIBOU
SOMET T33 UBASA DCT
JIBOU T90 ANAVU DCT
DCT GLT L624 DUNAV

ARR
TULCEA/
Delta Dunării

DCT PILAT T77 DANUL
DCT CETUL L130 TURIR

LRTC

DANUL T77 PILAT DCT
DEP

DUNAV L624 GLT DCT
TURIR L130 CETUL DCT
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3.3.4 Cross-Border Application
The planning of DCT segments across Bucureşti CTA borders (cross border DCT) is allowed only within SEEN
FRA.
The planning of DCT segments that are partially outside the lateral limits of SEEN FRA (multiple re-entry
segments) is not allowed.
All cross-border DCT segments require at least one published FRA significant point within Bucuresti CTA.
3.3.5 Airspace reservation - Special Areas
Flights may be planned through active TRAs or danger areas.
3.3.6 Promulgation of route extension
In case of H24 Restricted Areas - during FRA operations AOs shall plan an avoiding route around the restricted
airspace, observing a 5NM buffer from the respective restricted airspace, by using FRA Intermediate Points (I).
3.4 Flight planning
3.4.1 General
During FRA operations AOs may plan user-preferred routes by means of DCT or via existing ATS route network
or a combination of the two.
For speed and level changes within BUCUREŞTI FIR, in FPL Item 15, during FRA operations operators may use
published FRA Intermediate Points (I). There is no restriction on the number of FRA Intermediate points that may
be used.
The use of unpublished points, defined by geographical coordinates or by bearing and distance is not allowed.
The planning of DCT segments closer than 3 NM to the SEEN FRA border is not allowed.
3.4.2 ATS Route Network
The ATS route network within Bucureşti FIR published in AIP Romania, ENR 3.3 is permanently available for
those flights that are not eligible or intend to plan on RNAV routes or do not wish to flight plan direct routes.
3.4.3 Flight Level Orientation Scheme
Cruising levels must be planned in accordance with AIP Romania, ENR 1.7 and the information provided in the
column “Remarks” in ENR 4.4. The direction of cruising levels (EVEN or ODD) must be chosen depending on the
direction of flight level required over the FRA Horizontal Entry Points and FRA Horizontal Exit Points as described
in the following table:
Direction of Cruising levels within SEEN FRA
FLs over FRA
entry point

FLs over FRA
exit point

FLs inside SEEN FRA

EVEN
ODD
EVEN
ODD

EVEN
ODD
ODD
EVEN

EVEN FLs for all DCT segments
ODD FLs for all DCT segments
A change from EVEN to ODD FLs must be planned inside SEEN FRA.
A change from ODD to EVEN FLs must be planned inside SEEN FRA.

Note: ODD is the direction of IFR cruising levels with a magnetic track between 000° and 179° while EVEN is
the direction of IFR cruising levels with a magnetic track between 180° and 359° as described in the table of
cruising levels in ENR 1.7.
Cruising levels must also be planned in accordance with the adjacent ATS route network and/or FRA Flight Level
Orientation Scheme.
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3.3.4 Aplicarea "Cross-Border"
Planificarea zborurilor pe segmente DCT care traversează granițele CTA București (cross border DCT) este
permisă numai în interiorul SEEN FRA.
Planificarea zborurilor pe segmente DCT care sunt parțial în afara limitelor laterale ale SEEN FRA (segmente cu
intări multiple) nu este permisă.
Toate segmentele DCT transfrontaliere trebuie să conțină cel puțin un punct semnificativ FRA din interiorul CTA
București.
3.3.5 Rezervarea de spaţiu aerian - Zone speciale
Zborurile pot fi planificate prin zone rezervate temporar (TRA) active sau zone periculoase.
3.3.6 Promulgarea extinderii de rută
În cazul zonelor restricționate H24, în timpul operațiunilor FRA operatorii aeronavelor trebuie să planifice zborul
pe o rută care să ocolească spațiul aerian restricționat, luând în calcul o distanță de 5NM față de spațiul aerian
restricționat respectiv, prin utilizarea FRA Intermediate Points (I).
3.4 Planificarea Zborurilor
3.4.1 Generalităţi
Pe timpul operațiunilor FRA, Operatorii Aeronavelor pot planifica zborul pe rute preferate prin intermediul "DCT"
sau prin utilizarea rețelei de rute ATS sau o combinație între acestea.
Pentru schimbări de nivel şi/sau viteză în FIR Bucureşti pe timpul operaţiunilor FRA, Operatorii Aeronavelor pot
completa în câmpul 15 al planului de zbor Puncte Intermediare FRA (I) publicate. Nu există restricții în ceea ce
privește numărul de FRA Intermediate Points care pot fi folosite.
Utilizarea de puncte nepublicate, definite prin coordonate geografice sau prin relevment și distanță nu este
permisă.
Planificarea segmentelor DCT la o distanță mai mică de 3 NM față de limita SEEN FRA nu este permisă.
3.4.2 Rețeaua de rute ATS
Rețeaua de rute ATS din interiorul FIR București, publicate în AIP România, ENR 3.3, este disponibilă permanent
pentru acele zboruri care nu sunt eligibile sau care intenționează să-și planifice zborul pe rute RNAV sau nu
doresc să utilizeze rute directe în planul de zbor.
3.4.3 Schema de orientare a nivelurilor de zbor
Nivelurile de croazieră trebuie planificate în concordanță cu AIP România, ENR 1.7 și cu informațiile furnizate în
ENR 4.4, coloana ”Observații”. Direcția nivelurilor de croazieră (EVEN sau ODD) trebuie să fie aleasă în funcție
de direcția nivelului de zbor necesar la traversarea peste FRA Horizontal Entry Points și FRA Horizontal Exit
Points, așa cum este descris în tabelul de mai jos:
Direcția nivelurilor de croazieră în interiorul SEEN FRA
Niveluri de zbor peste Niveluri de zbor peste
FRA Entry Point
FRA Exit Point
EVEN
ODD
EVEN

EVEN
ODD
ODD

ODD

EVEN

Niveluri de zbor în SEEN FRA
Niveluri de zbor EVEN pentru toate segmentele DCT
Niveluri de zbor ODD pentru toate segmentele DCT
O schimbare de la nivel de zbor EVEN la ODD trebuie să fie
planificată în interiorul SEEN FRA.
O schimbare de la nivel de zbor ODD la EVEN trebuie să fie
planificată în interiorul SEEN FRA.

Notă: ODD este direcția nivelurilor de croazieră IFR cu direcția magnetică între 000° și 179°, în timp ce EVEN
este direcția nivelurilor de croazieră IFR cu direcția magnetică între 180° și 359° așa cum este descris în tabelul
nivelurilor de croazieră în ENR 1.7.
Planificarea nivelurilor de croaziera trebuie să fie de asemenea în concordanță cu reţeaua de rute ATS adiacentă
și/sau cu Schema de Orientare a Nivelurilor de Zbor în FRA.
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In FPL Item 15 - flight levels - within BUCUREŞTI FIR, AOs shall comply with the semi-circular system for flight
levels according to the table of cruising levels included in ENR 1.7. As an exception to this, if there is a specific
level parity allocation for a FRA Horizontal Entry/Exit point in ENR 4.4 remark column, AOs shall plan
accordingly.
Flight level parities at FRA Horizontal Entry/Exit Points (FIR BDRY Points) shall be in accordance with adjacent
airspace ATS route network and/or FRA direction of cruising levels as published in the respective AIPs.
3.4.4 Route Availability Document (RAD)
All SEEN FRA constraints, exceptions and restrictions, if any, will be published via the RAD and promulgated in
accordance with ENR 1.10.
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Pentru zborurile în FIR BUCUREŞTI pe timpul operaţiunilor FRA, nivelul de zbor completat în câmpul 15 al
planului de zbor, trebuie să fie în conformitate cu sistemul semicircular de niveluri de zbor publicat la ENR 1.7.
Fac excepţie de la acestea, punctele de intrare/ieşire orizontală din FRA care au alocată o paritate a nivelurilor de
zbor specifică, publicată în tabelul ENR 4.4 în coloana "Remarks".
Paritatea nivelurilor de zbor la punctele de intrare/ieşire orizontală în/din FRA (puncte FIR BDRY) trebuie să fie în
conformitate cu direcţia nivelurilor de zbor în reţeaua de rute ATS și/sau direcţia nivelurilor de zbor în FRA din FIR
adiacente, aşa cum sunt publicate în AIP-urile respective.
3.4.4 Documentul de disponibilitate a rutelor (RAD)
În cazul în care există, toate constrângerile, excepţiile și restricţiile SEEN FRA vor fi publicate prin intermediul
RAD și promulgate în concordanță cu ENR 1.10.
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ENR 1.4 ATS AIRSPACE CLASSIFICATION AND DESCRIPTION
1. Classification of airspaces (SERA.6001)
Airspace in BUCUREŞTI FIR is classified according to the provisions of the Commission Implementing Regulation
(EU) No 923/2012 ("SERA Regulation"). Provisions of each class of airspace are described in the following
paragraphs:
(1) Class A. IFR flights only are permitted. All flights are provided with air traffic control service and are separated
from each other. Continuous air- ground voice communications are required for all flights. All flights shall be
subject to ATC clearance.
In BUCUREŞTI FIR Airspace Class A comprises:
- TMA BUCUREŞTI.
(2) Class B. IFR and VFR flights are permitted. All flights are provided with air traffic control service and are
separated from each other. Continuous air- ground voice communications are required for all flights. All flights
shall be subject to ATC clearance.
In BUCUREŞTI FIR there is no airspace designated with Class B.
(3) Class C. IFR and VFR flights are permitted. All flights are provided with air traffic control service and IFR
flights are separated from other IFR flights and from VFR flights. VFR flights are separated from IFR flights and
receive traffic information in respect of other VFR flights and traffic avoidance advice on request. Continuous airground voice communications are required for all flights. For VFR flights a speed limitation of 250 kts indicated
airspeed (IAS) applies below 3050 M (10000 FT) AMSL, except where approved by the Romanian CAA for
aircraft types, which for technical or safety reasons, cannot maintain this speed. All flights shall be subject to ATC
clearance.
In BUCUREŞTI FIR Airspace Class C comprises:
- all ATS routes;
- all Aerodrome Control Zones (CTR): Arad, Bacău, Baia Mare, Băneasa, Otopeni, Cluj, Constanţa, Craiova,
Iaşi, Oradea, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Târgu Mureş, Timişoara, Tulcea;
- CONSTANŢA TMA, ARAD TMA, NAPOC TMA;
- Airspace above FL105.
(4) Class D. IFR and VFR flights are permitted and all flights are provided with air traffic control service. IFR
flights are separated from other IFR flights, receive traffic information in respect of VFR flights and traffic
avoidance advice on request. VFR flights receive traffic information in respect of all other flights and traffic
avoidance advice on request. Continuous air-ground voice communications are required for all flights and a
speed limitation of 250 kts IAS applies to all flights below 3050 M (10000 FT) AMSL, except where approved by
the Romanian CAA for aircraft types, which for technical or safety reasons, cannot maintain this speed. All flights
shall be subject to ATC clearance.
In BUCUREŞTI FIR there is no airspace designated with Class D.
(5) Class E. IFR and VFR flights are permitted. IFR flights are provided with air traffic control service and are
separated from other IFR flights. All flights receive traffic information, as far as is practical. Continuous air-ground
voice communications are required for IFR flights. A speed limitation of 250 kts IAS applies to all flights below
3050 M (10000 FT) AMSL, except where approved by the Romanian CAA for aircraft types, which for technical or
safety reasons cannot maintain this speed. All IFR flights shall be subject to ATC clearance. Class E shall not be
used for control zones.
In BUCUREŞTI FIR there is no airspace designated with Class E.
(6) Class F. IFR and VFR flights are permitted. All participating IFR flights receive an air traffic advisory service
and all flights receive flight information service if requested. Continuous air-ground voice communications are
required for IFR flights participating in the advisory service and all IFR flights shall be capable of establishing airground voice communications. A speed limitation of 250 kts IAS applies to all flights below 3050 M (10000 FT)
AMSL, except where approved by the Romanian CAA for aircraft types, which for technical or safety reasons
cannot maintain this speed. ATC clearance is not required.
In BUCUREŞTI FIR there is no airspace designated with Class F.
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ENR 1.4 CLASIFICAREA ȘI DESCRIEREA SPAŢIULUI AERIAN ATS
1. Clasificarea spațiilor aeriene (SERA.6001)
Spaţiul aerian în BUCUREŞTI FIR este clasificat în conformitate cu Regulamentul Comisiei de punere în aplicare
(UE) nr. 923/2012 („Regulamentul SERA“) şi Anexa 11 OACI. Prevedrile fiecărei clase de spaţiu aerian sunt
descrise în paragrafele următoare:
(1) Clasa A. Sunt permise numai zborurile IFR. Tuturor zborurilor li se asigură serviciul de control al traficului
aerian, iar acestea sunt toate eșalonate, fiecare față de celelalte. Pentru toate zborurile sunt obligatorii
comunicațiile continue aer-sol prin voce. Toate zborurile sunt supuse autorizării ATC.
În FIR BUCUREŞTI spaţiul aerian Clasa A conţine:
- TMA BUCUREŞTI.
(2) Clasa B. Sunt permise zborurile IFR și VFR. Tuturor zborurilor li se asigură serviciul de control al traficului
aerian, iar acestea sunt toate eșalonate, fiecare față de celelalte. Pentru toate zborurile sunt obligatorii
comunicațiile continue aer-sol prin voce. Toate zborurile sunt supuse autorizării ATC.
În FIR BUCUREŞTI nu există spaţiu aerian desemnat cu clasa B.
(3) Clasa C. Sunt permise zborurile IFR și VFR. Tuturor zborurilor li se asigură serviciul de control al traficului
aerian, iar zborurile IFR sunt eșalonate față de alte zboruri IFR și față de zborurile VFR. Zborurile VFR sunt
eșalonate față de zborurile IFR și primesc informări de trafic cu privire la celelalte zboruri VFR și, la cerere,
indicații de evitare a traficului. Pentru toate zborurile sunt obligatorii comunicațiile continue aer-sol prin voce.
Pentru zborurile VFR, se aplică o limită de viteză de 250 de noduri IAS (indicated airspeed – viteza față de aer
indicată) sub 3050 M (10000 FT) AMSL, cu excepția cazurilor aprobate de AACR pentru tipuri de aeronave care,
din motive tehnice sau de siguranță, nu pot menține această viteză. Toate zborurile sunt supuse autorizării ATC.
În FIR BUCUREŞTI spaţiul aerian Clasa C conţine:
- toate rutele ATS;
- Zonele de Control de Aerodrom (CTR): Arad, Bacău, Baia Mare, Băneasa, Otopeni, Cluj, Constanţa,
Craiova, Iaşi, Oradea, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Târgu Mureş, Timişoara, Tulcea;
- TMA CONSTANŢA, TMA ARAD, TMA NAPOC;
- tot spaţiul aerian peste FL105.
(4) Clasa D. Sunt permise zborurile IFR și VFR și se asigură serviciul de control al traficului aerian tuturor
zborurilor. Zborurile IFR sunt eșalonate față de alte zboruri IFR și primesc informări de trafic cu privire la zborurile
VFR și, la cerere, indicații de evitare a traficului. Zborurile VFR primesc informări de trafic cu privire la toate
celelalte zboruri și indicații de evitare a traficului la cerere. Pentru toate zborurile sunt obligatorii comunicațiile
continue aer-sol prin voce și se aplică o limită de viteză de 250 de noduri IAS pentru toate zborurile sub 3050 M
(10000 FT) AMSL, cu excepția cazurilor aprobate de AACR pentru tipuri de aeronave care, din motive tehnice
sau de siguranță, nu pot menține această viteză. Toate zborurile sunt supuse autorizării ATC.
În FIR BUCUREŞTI nu există spaţiu aerian desemnat cu clasa D.
(5) Clasa E. Sunt permise zborurile IFR și VFR. Zborurilor IFR li se asigură serviciul de control al traficului aerian,
acestea fiind eșalonate față de alte zboruri IFR. Toate zborurile primesc informări de trafic în măsura posibilului.
Pentru zborurile IFR sunt obligatorii comunicațiile continue aer-sol prin voce. Se aplică o limită de viteză de 250
de noduri IAS pentru toate zborurile sub 3050 M (10000 FT) AMSL, cu excepția cazurilor aprobate de AACR
pentru tipuri de aeronave care, din motive tehnice sau de siguranță, nu pot menține această viteză. Toate
zborurile IFR sunt supuse autorizării ATC. Clasa E nu se utilizează pentru zonele de control.
În FIR BUCUREŞTI nu există spaţiu aerian desemnat cu clasa E.
(6) Clasa F. Sunt permise zborurile IFR și VFR. Tuturor zborurilor IFR participante li se asigură serviciul
consultativ de trafic aerian și toate zborurile beneficiază, la cerere, de serviciul de informare a zborurilor.
Comunicațiile continue aer-sol prin voce sunt obligatorii în cazul zborurilor IFR care participă la serviciul
consultativ, iar toate zborurile IFR trebuie să aibă capacitatea de a stabili comunicații aer-sol prin voce. Se aplică
o limită de viteză de 250 de noduri IAS pentru toate zborurile sub 3050 M (10000 FT) AMSL, cu excepția cazurilor
aprobate de AACR pentru tipuri de aeronave care, din motive tehnice sau de siguranță, nu pot menține această
viteză. Autorizarea ATC nu este necesară.
În FIR BUCUREŞTI nu există spaţiu aerian desemnat cu clasa F.
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(7) Class G. IFR and VFR flights are permitted and receive flight information service if requested. All IFR flights
shall be capable of establishing air- ground voice communications. A speed limitation of 250 kts IAS applies to all
flights below 3050 M (10000 FT) AMSL, except where approved by the Romanian CAA for aircraft types, which
for technical or safety reasons cannot maintain this speed. ATC clearance is not required.
In BUCUREŞTI FIR Airspace Class G comprises:
- airspace outside ATS routes;
- all airspace not designated with another class (A, C) or as Restricted Areas.
ATS airspace classes - services provided and flight requirements (SERA Appendix 4)

Class

Type
of
flight

Separation
provided

A

IFR
only

All aircraft

IFR

All aircraft

VFR

All aircraft

IFR

IFR from
IFR
IFR from
VFR

VFR

VFR from
IFR

IFR

IFR from
IFR

VFR

Nil

IFR

IFR from
IFR

VFR

Nil

Traffic information as far as practical

IFR

IFR from
IFR as far
as
practical

Air traffic advisory service; flight
information service if requested

VFR

Nil

Flight information service if requested

IFR

Nil

Flight information service if requested

VFR

Nil

Flight information service if requested

B*

C

D*

E*

F*

Service provided
Air traffic control
service
Air traffic control
service
Air traffic control
service
Air traffic control
service
(1) Air traffic control service for separation
from IFR;
(2) Air traffic control service, VFR/VFR
traffic information (and traffic avoidance
advice on request)
Air traffic control service, traffic information
about VFR flights (and traffic avoidance
advice on request)
Air traffic control service, IFR/VFR and
VFR/VFR traffic information (and traffic
avoidance advice on request)
Air traffic control service and, as far as
practical, traffic information about VFR
flights

G

Speed
(1)
limitation

Continuous twoRadio
way air-ground Subject to
communication
voice
an ATC
capability
communication clearance
requirement
required

Not applicable

Yes

Yes

Yes

Not applicable

Yes

Yes

Yes

Not applicable

Yes

Yes

Yes

Not applicable

Yes

Yes

Yes

250 KIAS below
3050 M (10000
FT) AMSL

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

250 KIAS below
3050 M (10000
FT) AMSL
250 KIAS below
3050 M (10000
FT) AMSL
250 KIAS below
3050 M (10000
FT) AMSL
250 KIAS below
3050 M (10000
FT) AMSL
250 KIAS below
3050 M (10000
FT) AMSL
250 KIAS below
3050 M (10000
FT) AMSL
250 KIAS below
3050 M (10000
FT) AMSL
250 KIAS below
3050 M (10000
FT) AMSL

No

Yes

No
Yes
No

(2)

(3)

(2)

(2)

(2)

No

(2)

No

No

(3)

No

No

(2)

No

No

(2)

No

No

(2)

No

(*) Classes of airspaces B, D, E and F are not used in BUCUREŞTI FIR.
(1)

(2)

(3)

When the level of the transition altitude is lower than 3050 M (10000 FT) AMSL, FL100 should be used in lieu of 10000 FT. Competent
authority may also exempt aircraft types, which for technical or safety reasons, cannot maintain this speed.
Pilots shall maintain continuous air-ground voice communication watch and establish two-way communication, as necessary, on the
appropriate communication channel in RMZ.
Air-ground voice communications mandatory for flights participating in the advisory service. Pilots shall maintain continuous air-ground
voice communication watch and establish two-way communication, as necessary, on the appropriate communication channel in RMZ.
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(7) Clasa G. Sunt permise zborurile IFR și VFR, iar acestea beneficiază, la cerere, de serviciul de informare a
zborurilor. Toate zborurile IFR trebuie să aibă capacitatea de a stabili comunicații aer-sol prin voce. Se aplică o
limită de viteză de 250 de noduri IAS pentru toate zborurile sub 3050 M (10000 FT) AMSL, cu excepția cazurilor
aprobate de AACR pentru tipuri de aeronave care, din motive tehnice sau de siguranță, nu pot menține această
viteză. Autorizarea ATC nu este necesară.
În FIR BUCUREŞTI spaţiul aerian Clasa G conţine:
- spaţiul aerian în afara rutelor ATS;
- întregul spaţiu aerian care nu este desemnat ca având o altă clasă (A, C) şi Zonele Restricţionate.
Clasificarea spațiilor aeriene ATS - Serviciile furnizate și cerințele pentru zboruri (Apendicele 4 SERA)

Clasa

Tipul
de
zbor

A

Numai
IFR
IFR

B*
VFR
IFR

Eşalonare
furnizată
Toate
aeronavele
Toate
aeronavele
Toate
aeronavele
IFR faţă de
IFR
IFR faţă de
VFR

C

Serviciu furnizat

Limita de
(1)
viteză

Cerinţa
privind
capacitatea
de
radiocomunicaţie

Serviciul control trafic aerian

Nu se aplică

Da

Da

Da

Serviciul control trafic aerian

Nu se aplică

Da

Da

Da

Serviciul control trafic aerian

Nu se aplică

Da

Da

Da

Serviciul control trafic aerian

Nu se aplică

Da

Da

Da

250 KIAS sub
3050 M (10000
FT) AMSL

Da

Da

Da

250 KIAS sub
3050 M (10000
FT) AMSL

Da

Da

Da

250 KIAS sub
3050 M (10000
FT) AMSL

Da

Da

Da

Da

Da

Da

(1) Serviciul control trafic aerian pentru
eșalonarea față de IFR.
(2) Serviciul control trafic aerian,
informări de trafic VFR/VFR (și indicații
de evitare a traficului aerian, la cerere)
Serviciul de control trafic aerian,
informări de trafic despre zborurile VFR
(și indicații pentru evitarea traficului
aerian, la cerere)
Serviciul de control trafic aerian,
informări de trafic IFR/VFR și VFR/VFR
(și indicații de evitare a traficului aerian,
la cerere)
Serviciul de control al traficului aerian și,
dacă este posibil, informări de trafic
despre zborurile VFR

VFR

VFR faţă de
IFR

IFR

IFR faţă de
IFR

VFR

Nu

IFR

IFR faţă de
IFR

VFR

Nu

Informări de trafic, dacă este posibil

IFR

IFR față de
IFR, dacă
este posibil

Serviciul consultativ de trafic aerian;
serviciul de informare a zborurilor, la
cerere

VFR

Nu

Serviciul de informare a zborurilor, la
cerere

IFR

Nu

Serviciul de informare a zborurilor, la
cerere

VFR

Nu

Serviciul de informare a zborurilor, la
cerere

D*

E*

F*

G

250 KIAS sub
3050 M (10000
FT) AMSL
250 KIAS sub
3050 M (10000
FT) AMSL
250 KIAS sub
3050 M (10000
FT) AMSL
250 KIAS sub
3050 M (10000
FT) AMSL
250 KIAS sub
3050 M (10000
FT) AMSL
250 KIAS sub
3050 M (10000
FT) AMSL

Necesitatea
comunicaţiei aer-sol
bilaterale
continue
prin voce

Supuse
autorizării
ATC

Nu

(2)

Nu

(2)

Nu

Da

(3)

Nu

(3)

Nu

Nu

(2)

Nu

(2)

Nu

Da

(2)

Nu

(2)

Nu

Nu

(2)

Nu

(2)

Nu

(*) Clasele de spaţiu aerian B, D, E şi F nu sunt folosite în FIR BUCUREŞTI.
(1)

(2)

(3)

Când nivelul altitudinii de tranziție este mai mic de 10000 FT (3050 M) AMSL, trebuie folosit FL100 în locul valorii de 10000 FT.
Autoritatea competentă poate de asemenea scuti anumite tipuri de aeronave care, din motive tehnice sau de siguranță, nu pot menține
această viteză.
Piloții trebuie să mențină supravegherea comunicației continue aer-sol prin voce și să stabilească comunicația bilaterală, dacă este
cazul, pe canalul de comunicare corespunzător în RMZ.
Comunicația aer-sol prin voce este obligatorie pentru zborurile care participă la serviciul consultativ. Piloții trebuie să mențină
supravegherea comunicației continue aer-sol prin voce și să stabilească comunicația bilaterală, dacă este cazul, pe canalul de
comunicare corespunzător în RMZ.
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ENR 1.6 RADAR SERVICES AND PROCEDURES
1. Primary radar (PSR)
Primary surveillance radar (PSR) is not used as a standalone means of radar surveillance within BUCUREŞTI
FIR.
One primary sensor (PSR) is collocated with Monopulse Secondary Surveillance Radar (MSSR) as shown in the
table in paragraph 2.1.

2. Secondary surveillance radar (SSR)
2.1 Surveillance service
RADAR HEAD
MSSR Mode-S Mănăştur (Arad)
MSSR Buciumeni (Bucureşti)
MSSR Topolog (Constanţa)
MSSR Mode-S Constanţa
PSR/MSSR Mode-S Bucureşti
MSSR Mode-S Bucureşti
MSSR Mode-S Bacău
MSSR Mode-S Cluj

LAT
46º 00’ 23.854” N
44º 33’ 28.336” N
44º 51’ 28.787” N
44º 21’ 27.585” N
44º 33’ 37.453” N
44º 33’ 56.865” N
46º 31’ 03,468” N
46º 43’ 06.670” N

LONG
021º 08’ 12.170” E
025º 59’ 06.183” E
028º 24’ 14.643” E
028º 29’ 28.047” E
026º 04’ 24.662” E
026º 01’ 56.368” E
026º 47’ 51,596” E
023º 36’ 02.635” E

Within BUCUREŞTI FIR, full secondary multiradar detection is provided for the BUCUREŞTI ACC from at least
minimum en route levels to upper airspace limit. Redundant double and triple radar coverage is ensured in most
areas.
Radar detection is also provided within the terminal airspace.
2.2 Special Purpose SSR Codes
According to the ICAO “EUR Regional ANP FASID Part IV CNS – Supplement SSR Code Allocation List for The
EUR Region”, certain codes are internationally reserved for special purposes and should be selected as follows:
2.2.1 Before entering BUCUREŞTI FIR from an adjacent region where the operation of the transponder has not
been required pilots of IFR flights shall operate the transponder on Mode A code 2000 and Mode C
pressure-altitude reporting mode and maintain that code setting unless otherwise instructed by the ATC.
2.2.2 Unless otherwise instructed, pilots of VFR flights shall operate the transponder in Modes A and C code
A7000 in order to ensure uncontrolled flights detection in BUCUREŞTI FIR.
Using a transponder does not exonerate the pilots of their obligation as regards visual surveillance and
prevention of collisions as described in the air rules.
Pilots shall exercise extreme caution when selecting Mode A code 7000, due to its similarity with the
Special Purposes Mode A codes.
The pilot of a VFR flight flying in uncontrolled airspace, in case the aircraft is equipped with a transponder
without altitude reporting capability, shall not use the transponder, unless a mode A code has been
assigned by the ATC Unit.
2.2.3 In case of unlawful interference, radio communication failure or emergency situation, pilots are expected to
operate transponders in accordance with the ICAO rules and to select the following mode A codes:
7500 – unlawful interference
7600 – radio communication failure
7700 – emergency situation
2.2.4 Mode A code A7776 is reserved for the testing of transponders and SSR-interrogators.
2.2.5 Mode A code A7777 is reserved for the testing of SSR-interrogators only.
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ENR 1.6 PROCEDURI ŞI SERVICII RADAR
1. Radar primar (PSR)
În FIR Bucureşti radarul primar de supraveghere (PSR) nu este utilizat singur ca mijloc de supraveghere.
Un senzor primar (PSR) este colocat cu Radar Secundar de Supraveghere (MSSR) aşa cum reiese din tabelul de
la paragraful 2.1.

2. Radar secundar de supraveghere (SSR)
2.1 Serviciu de supraveghere
Cap radar
MSSR Mode-S Mănăştur (Arad)
MSSR Buciumeni (Bucureşti)
MSSR Topolog (Constanţa)
MSSR Mode-S Constanţa
PSR/MSSR Mode-S Bucureşti
MSSR Mode-S Bucureşti
MSSR Mode-S Bacău
MSSR Mode-S Cluj

LAT
46º 00’ 23.854” N
44º 33’ 28.336” N
44º 51’ 28.787” N
44º 21’ 27.585” N
44º 33’ 37.453” N
44º 33’ 56.865” N
46º 31’ 03,468” N
46º 43’ 06.670” N

LONG
021º 08’ 12.170” E
025º 59’ 06.183” E
028º 24’ 14.643” E
028º 29’ 28.047” E
026º 04’ 24.662” E
026º 01’ 56.368” E
026º 47’ 51,596” E
023º 36’ 02.635” E

În FIR BUCUREŞTI, pentru ACC este asigurată detecţie secundară multiradar completă de la cel puţin nivelul
minim pe rută până la limita superioară a spaţiului aerian. În cele mai multe zone este asigurată acoperire radar
redundantă dublă şi triplă.
Detecţia radar este de asemenea asigurată şi pentru spaţiul aerian terminal.
2.2 Coduri SSR speciale
Conform documentului ICAO “EUR Regional ANP FASID Part IV CNS – Supplement SSR Code Allocation List for
The EUR Region”, anumite coduri SSR sunt rezervate internaţional pentru scopuri speciale, după cum urmează:
2.2.1 Înaintea intrării în FIR BUCUREŞTI, venind dintr-o regiune adiacentă în care nu este necesară operarea
transponderului, piloţii zborurilor IFR trebuie să opereze transponderul în Mod A şi Mod C, setând codul
A2000 şi vor menţine acest cod cât timp nu primesc altă instrucţiune ATC.
2.2.2 Dacă nu primesc altă instrucţiune, piloţii zborurilor VFR trebuie să opereze transponderul în Mod-urile A şi
C, cod A7000, în scopul asigurării detecţiei zborurilor necontrolate în FIR BUCUREŞTI. Utilizarea
transponderului nu exonerează piloţii de obligaţiile în ceea ce priveşte supravegherea vizuală şi prevenirea
coliziunii aşa cum sunt ele descrise în regulile aerului.
Este necesară o atenţie deosebită din partea piloţilor la setarea codului A7000 în transponder, datorită
similarităţii acestui cod cu codurile speciale.
Pilotul unui zbor VFR ce zboară în spaţiul necontrolat, în cazul în care aeronava este echipată cu
transponder fără capabilitate de raportare a altitudinii, nu trebuie să utilizeze transponderul decât dacă i-a
fost alocat un cod Mod A de către unitatea ATC.
2.2.3 Piloţii aeronavelor aflate în situaţie de acţiune ilicită, de întreruperea comunicaţiei radio sau în situaţie de
urgenţă sunt solicitaţi să opereze transponderul în conformitate cu regulile OACI şi să seteze următoarele
coduri Mod A:
7500 – acţiune ilicită
7600 – întreruperea comunicaţiei radio
7700 – situaţie de urgenţă
2.2.4 Codul Mod A 7776 este rezervat pentru testarea transponderelor şi emiţătorilor de interogări SSR.
2.2.5 Codul Mod A 7777 este rezervat doar pentru testarea emiţătorilor de interogări SSR.
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ENR 1.7 ALTIMETER SETTING PROCEDURES
1. Introduction
The procedures are based on SERA (Standardised European Rules of the Air).
The altimeter Setting Rules applied within BUCUREŞTI FIR and the resulting procedures are those contained in
the ICAO Doc 8168/OPS 611, Vol I, Part III – Aircraft Operating Procedures - Section 1. Altimeter setting
procedures.
The atmospheric pressure and temperature values used for establishing the altitudes involved in the approach to
land procedures are given in the clearances issued by the air traffic control units.
The atmospheric pressure is given as follows:
- QNH, in whole hPa;
- QFE, in tenths of hPa and on request, in tenths of col.mm.Hg.
The QNH value is compulsory transmitted, the QFE value is transmitted on request only.
2. Basic altimeter setting procedures
2.1 General
2.1.1 Altimeter Setting Basic Procedures aim to provide, during all stages of a flight, a convenient vertical
separation between aircraft and to maintain, during all stages of a flight, an minimum obstacle clearance
excluding any dangerous condition.
The vertical position of aircraft at, or below, any Transition Altitude will normally be expressed in terms of Altitude.
The vertical position at, or above, any Transition Level will normally be expressed in terms of Flight Level. When
descending through the Transition Layer the vertical position will be expressed in terms of Altitude, and when
climbing in terms of Flight Level.
2.1.2 Transition altitude is specified for each aerodrome in AD 2.17 (ATS AIRSPACE) point 5 and on all IACs at
profile view.
2.2 Take-off and climb
QNH and, on request, QFE altimeter setting are made available to aircraft in the routine take-off and climb
clearances.
An aircraft position when at or below the transition altitude is expressed by the altimeter indications read on the
altimeter, set on QNH value.
2.3 Vertical separation - en-route
Along the airways, aircraft must respect the flight levels of semicircular system as indicated by the altimeter set on
the STANDARD pressure (1013.2 hPa or 760 mm.col.Hg).
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ENR 1.7 PROCEDURI DE CALAJ ALTIMETRIC
1. Introducere
Procedurile au la bază SERA (Standardised European Rules of the Air).
Regulile de calaj altimetric aplicate în cuprinsul BUCUREŞTI FIR şi procedurile ce decurg sunt cele prevăzute în
Doc 8168/OPS 611 OACI , Vol. I, Partea III - Proceduri pentru Operarea Aeronavelor – Secţiunea 1 Proceduri de
calaj altimetric.
Valorile presiunii atmosferice şi cele ale temperaturii pentru determinarea altitudinilor pe timpul efectuării
procedurilor de apropiere pentru aterizare, sunt date în autorizările organelor de dirijare şi control a traficului
aerian.
Presiunea atmosferică se dă:
- QNH, în hPa cifre întregi;
- QFE, în hPa cu zecimi si la cerere, în milimetri cu zecimi de col.Hg.
Valoarea QNH se transmite obligatoriu, valoarea QFE se transmite numai la cerere.
2. Proceduri fundamentale
2.1 Generalităţi
2.1.1 Procedurile fundamentale de calaj altimetric au drept scop de a asigura pe durata tuturor fazelor de zbor o
eşalonare verticală convenabilă între aeronave şi de a menţine o înalţime de siguranţă deasupra obstacolelor
care să excludă orice situaţie periculoasă.
Poziția în plan vertical a aeronavei la sau sub oricare altitudine de tranziție va fi în mod normal exprimată în
termeni de altitudine. Poziția în plan vertical la sau peste oricare nivel de tranziție va fi exprimată în mod normal în
termeni de nivel de zbor. Când se coboară prin stratul de tranziție, poziția verticală va fi exprimată în termeni de
altitudine și când se urcă în termeni de nivel de zbor.
2.1.2 Altitudinea de tranziţie pentru toate aeroporturile este dată în AD 2.17 (“ATS AIRSPACE”) la punctul 5 şi pe
hărţile de apropiere instrumentală în secţiunea verticală.
2.2 Decolare şi urcare
QNH-ul şi, la cerere, QFE-ul sunt comunicate aeronavelor în cadrul autorizarilor obişnuite pentru decolare şi
urcare.
Poziţia unei aeronave, care se află la altitudinea de tranziţie sau sub aceasta, se exprimă prin indicaţiile
altimetrice citite la altimetrul calat pe valoarea QNH.
2.3 Eşalonarea verticală - pe căile aeriene
Pe căile aeriene, aeronavele trebuie să respecte nivelurile de zbor în sistem semicircular după altimetrul calat la
presiunea STANDARD (1013,2 hPa sau 760 mm.col.Hg).
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A cruising flight operated as stated in SERA.5005, SERA.5020 and SERA.5025 shall be conducted at a cruising
level appropriate to the track as specified in the table of cruising levels.
Table of cruising levels (SERA Appendix 3)
The cruising levels to be observed are as follows:
TRACK(*)
From 000 degrees to 179 degrees
From 180 degrees to 359 degrees
IFR Flights
VFR Flights
IFR Flights
VFR Flights
Level
Level
Level
Level
FL
Feet
Metres
FL
Feet
Metres
FL
Feet
Metres
FL
Feet Metres
010
1000
300
20
2000
600
030
3000
900
035
3500
1050
40
4000
1200
045
4500
1350
050
5000
1500
055
5500
1700
60
6000
1850
065
6500
2000
070
7000
2150
075
7500
2300
80
8000
2450
085
8500
2600
090
9000
2750
095
9500
2900
100
10000 3050
105
10500 3200
110
11000 3350
115
11500 3500
120
12000 3650
125
12500 3800
130
13000 3950
135
13500 4100
140
14000 4250
145
14500 4400
150
15000 4550
155
15500 4700
160
16000 4900
165
16500 5050
170
17000 5200
175
17500 5350
180
18000 5500
185
18500 5650
190
19000 5800
195
19500 5950
200
20000 6100
205
20500 6250
210
21000 6400
215
21500 6550
220
22000 6700
225
22500 6850
230
23000 7000
235
23500 7150
240
24000 7300
245
24500 7450
250
25000 7600
255
25500 7750
260
26000 7900
265
26500 8100
270
27000 8250
275
27500 8400
280
28000 8550
285
28500 8700
290
29000 8850
300
30000 9150
310
31000 9450
320
32000 9750
330
33000 10050
340
34000 10350
350
35000 10650
360
36000 10950
370
37000 11300
380
38000 11600
390
39000 11900
400
40000 12200
410
41000 12500
430
43000 13100
450
45000 13700
470
47000 14350
490
49000 14950
510
51000 15550
etc.
etc.
etc.
etc.
etc.
etc.
(*) Magnetic track, or in polar areas at latitudes higher than 70 degrees and within such extensions to those
areas as may be prescribed by the competent authorities, grid tracks as determined by a network of lines
parallel to the Greenwich Meridian superimposed on a polar stereographic chart in which the direction towards
the North Pole is employed as the Grid North.
The aircraft vertical position on AWYs will be indicated in terms of flight level number (as shown above, column
2).
2.4 Approach and landing
QNH and, on request, QFE altimeter settings are made available in the routine approach and landing clearances.
The aircraft position during the descent below the transition level will be expressed by the altimeter indications
read on the altimeter set on QNH value.
2.5 Missed approach
The relevant procedures in above items 2.1.2, 2.2 and 2.4 shall be applied in the case of a missed approach.
2.6 Contingency procedure
For emergency descent outside ATS routes in uncontrolled airspace, pilots may use AMA values published on
ENROUTE CHART – LOWER AIRSPACE ENR 6-2 with QNH altimeter setting given by ATC.
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Un zbor de croazieră operat în conformitate cu SERA.5005, SERA.5020 și SERA.5025 se efectuează la un nivel
de croazieră corespunzător drumului, astfel cum se specifică în tabelul nivelelor de croazieră.
Tabel cu nivelurile de croazieră (Apendicele 3 SERA)
Nivelurile de croazieră care trebuie respectate sunt după cum urmează:
DRUM(*)
De la 000 grade la 179 grade
De la 180 grade la 359 grade
Zboruri IFR
Zboruri VFR
Zboruri IFR
Zboruri VFR
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
FL
ft
metri
FL
ft
metri
FL
ft
metri
FL
ft
metri
010
1000
300
20
2000
600
030
3000
900
035
3500
1050
40
4000
1200
045
4500
1350
050
5000
1500
055
5500
1700
60
6000
1850
065
6500
2000
070
7000
2150
075
7500
2300
80
8000
2450
085
8500
2600
090
9000
2750
095
9500
2900
100
10000 3050
105
10500 3200
110
11000 3350
115
11500 3500
120
12000 3650
125
12500 3800
130
13000 3950
135
13500 4100
140
14000 4250
145
14500 4400
150
15000 4550
155
15500 4700
160
16000 4900
165
16500 5050
170
17000 5200
175
17500 5350
180
18000 5500
185
18500 5650
190
19000 5800
195
19500 5950
200
20000 6100
205
20500 6250
210
21000 6400
215
21500 6550
220
22000 6700
225
22500 6850
230
23000 7000
235
23500 7150
240
24000 7300
245
24500 7450
250
25000 7600
255
25500 7750
260
26000 7900
265
26500 8100
270
27000 8250
275
27500 8400
280
28000 8550
285
28500 8700
290
29000 8850
300
30000 9150
310
31000 9450
320
32000 9750
330
33000 10050
340
34000 10350
350
35000 10650
360
36000 10950
370
37000 11300
380
38000 11600
390
39000 11900
400
40000 12200
410
41000 12500
430
43000 13100
450
45000 13700
470
47000 14350
490
49000 14950
510
51000 15550
etc.
etc.
etc.
etc.
etc.
etc.
(*)Direcţia magnetică sau, în regiunile polare la latitudini mai mari de 70 grade şi în extensiile acestor zone aşa
cum pot fi reglementate de către autoritatea competentă, drumurile grilă (grid tracks), determinate de o rețea de
linii paralele cu meridianul Greenwich, suprapusă pe o hartă polară stereografică în care direcţia către Polul
Nord este folosită ca Nord Grilă (Grid North).
Pozitia verticala a unei aeronave in zbor pe caile aeriene se exprima prin numarul nivelului de zbor.
2.4 Apropierea şi aterizarea
QNH-ul si, la cerere, QFE-ul sunt comunicate aeronavelor în cadrul autorizarilor obisnuite pentru procedura de
apropiere si aterizare.
Pozitia unei aeronave în coborâre sub nivelul de tranzitie se exprima prin indicatiile altimetrice citite la altimetrul
calat pe valoarea QNH.
2.5 Apropiere întreruptă
Prevederile de la punctele 2.1.2, 2.2 şi 2.4 de mai sus se aplica si în cazul apropierii întrerupte.
2.6 Proceduri de contingenţă
Pentru coborârile de urgenţă în afara rutelor ATS în spaţiul aerian necontrolat, piloţii pot utiliza valorile AMA
publicate în ENROUTE CHART – LOWER AIRSPACE ENR 6-2 calând altimetrul pe QNH-ul furnizat de ATC.
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ENR 1.10 FLIGHT PLANNING
1. General
The following documents should be consulted prior to filing a flight plan:
1. The Commission Implementing Regulation (EU) No 923/2012 ("SERA Regulation");
2. ICAO Annex 2, provisions that are transposed at national level by Romanian civil aviation regulation - rules of
the air (RACR - RA).
Note: RACR - RA is available for consultation and downloading on the website www.caa.ro
3. ICAO Doc. 4444 ATM/501 and Doc. 7030 Regional Supplementary Procedures, part EUR, provisions that are
transposed at national level by Procedures and instructions for civil aviation - Air Traffic Services (PIAC ATS).
Note: PIAC - ATS is available for consultation and downloading on the website www.caa.ro
4. IFPS Users Manual - the current edition.
Note: This document is available for consultation and downloading on the EUROCONTROL’s website
(http://www.eurocontrol.int/tags/ifps)
Since 1st of January 2009 the (EC) No 1033/2006 Regulation, laying down the requirements on procedures for
flight plans in the pre-flight phase for Single European Sky, is applicable.
The above mentioned regulation has been amended by (EU) Regulation No 929/2010.
The regulation is applicable to the following parties involved in the submission, modification, acceptance and
distribution of flight plans:
- operators and agents acting on their behalf;
- pilots and agents acting on their behalf;
- air traffic services units providing services to general air traffic flying in accordance with instrument flight
rules (IFR/GAT).
2. Flight plan submission
2.1 Submission of a flight plan (SERA.4001)
(a) Information relative to an intended flight or portion of a flight, to be provided to air traffic services units, shall be
in the form of a flight plan. The term ‘flight plan’ is used to mean variously, full information on all items
comprised in the flight plan description, covering the whole route of a flight, or limited information required,
inter alia, when the purpose is to obtain a clearance for a minor portion of a flight such as to cross an airway,
to take off from, or to land at a controlled aerodrome.
(b) A flight plan shall be submitted prior to operating:
(1) any flight or portion thereof to be provided with air traffic control service;
(2) any IFR flight within advisory airspace;
(3) any flight within or into areas, or along routes designated by the Romanian CAA, to facilitate the provision
of flight information, alerting and search and rescue services;
(4) any flight within or into areas or along routes designated by the Romanian CAA, to facilitate coordination
with appropriate military units or with air traffic services units in adjacent States in order to avoid the
possible need for interception for the purpose of identification;
(5) any flight across international borders, unless otherwise prescribed by the States concerned;
(6) any flight planned to operate at night, if leaving the vicinity of an aerodrome.
(c) A flight plan shall be submitted, before departure, to an air traffic services reporting office or, during flight,
transmitted to the appropriate air traffic services unit or air-ground control radio station, unless arrangements
have been made for submission of repetitive flight plans.
(d) Unless a shorter period of time has been prescribed by the Romanian CAA for domestic VFR flights, a flight
plan for any flight planned to operate across international borders or to be provided with air traffic control
service or air traffic advisory service shall be submitted at least 60 minutes before departure, or, if submitted
during flight, at a time which will ensure its receipt by the appropriate ATS unit at least 10 minutes before the
aircraft is estimated to reach:
(1) the intended point of entry into a control area or advisory area; or
(2) the point of crossing an airway or advisory route.
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ENR 1.10 PLANURI DE ZBOR
1. Generalităţi
Următoarele documente trebuie consultate premergător depunerii unui plan de zbor:
1. Regulamentul Comisiei de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 („Regulamentul SERA“);
2. Anexa 2 OACI ale cărei prevederi sunt transpuse la nivel naţional prin Reglementare aeronautică civilă
română - Regulile aerului (RACR - RA).
Notă: RACR - RA este disponibil pentru consultare şi descărcare pe website-ul www.caa.ro
3. OACI Doc. 4444 ATM/501 şi Doc. 7030 Proceduri regionale suplimentare, partea EUR, ale căror prevederi
sunt transpuse la nivel naţional prin Proceduri şi instrucţiuni de aviaţie civilă - Serviciile de trafic aerian (PIAC ATS).
Notă : PIAC - ATS este disponibil pentru consultare şi descărcare pe website-ul www.caa.ro
4. Manualul de utilizare al IFPS - ediţia în vigoare.
Notă: Acest document este disponibil pentru consultare şi descărcare pe website-ul EUROCONTROL
(http://www.eurocontrol.int/tags/ifps)
Începând cu data de 01 ianuarie 2009 se aplică regulamentul (CE) nr.1033/2006 de stabilire a cerinţelor privind
procedurile pentru planurile de zbor în faza premergătoare zborului pentru Cerul Unic European.
Regulamentul referit mai sus a fost amendat prin regulamentul (UE) nr. 929/2010.
Regulamentul este aplicabil următoarelor părţi implicate în depunerea, modificarea, acceptarea şi distribuirea
planurilor de zbor:
- operatori şi agenţi care acţionează în numele acestora;
- piloţi şi agenţi care acţionează în numele acestora;
- unităţi ATS care furnizează servicii traficului aerian general efectuat în conformitate cu regulile de zbor
instrumental (IFR/GAT).
2. Depunerea planului de zbor
2.1 Depunerea unui plan de zbor (SERA.4001)
(a) Informațiile legate de un zbor prevăzut sau de o porțiune a unui zbor prevăzut trebuie furnizate unităților de
servicii de trafic aerian sub forma unui plan de zbor. Termenul „plan de zbor” înseamnă, după caz, informații
complete despre toate elementele cuprinse în descrierea planului de zbor, acoperind întreaga rută a unui zbor,
sau informații simplificate necesare, printre altele, în scopul obținerii unei autorizări pentru o porțiune mică a
unui zbor, cum ar fi traversarea unei căi aeriene, decolarea de pe un aerodrom controlat sau aterizarea pe un
astfel de aerodrom.
(b) Un plan de zbor trebuie depus înainte de efectuarea:
(1) oricărui zbor sau porțiuni dintr-un zbor căruia urmează să i se asigure servicii de control al traficului aerian;
(2) oricărui zbor IFR în interiorul unui spațiu aerian consultativ;
(3) oricărui zbor în interiorul unor zone desemnate sau către zone desemnate sau de-a lungul unor rute
desemnate de AACR, pentru a facilita furnizarea serviciilor de informare a zborurilor, de alarmare și de
căutare și salvare;
(4) oricărui zbor în interiorul unor zone desemnate sau către zone desemnate sau de-a lungul unor rute
desemnate de AACR, pentru a facilita coordonarea cu unitățile militare competente sau cu unitățile de
servicii de trafic aerian din statele adiacente în vederea evitării eventualei necesități de interceptare în
scopul identificării;
(5) oricărui zbor care traversează granițele internaționale, cu excepția cazului în care statele în cauză prevăd
altfel;
(6) oricărui zbor prevăzut să se desfășoare pe timpul nopții, dacă se părăsește vecinătatea unui aerodrom.
(c) Un plan de zbor trebuie depus, înainte de plecare, la un birou de raportare al serviciilor de trafic aerian sau, în
timpul zborului, trebuie transmis către unitatea de servicii de trafic aerian sau stația radio de control aer-sol
corespunzătoare, cu excepția cazului în care s-au luat măsuri pentru depunerea de planuri de zbor repetitive.
(d) Cu excepția cazului în care AACR a prevăzut o perioadă mai scurtă pentru zborurile VFR interne, un plan de
zbor pentru orice zbor prevăzut să traverseze granițele internaționale sau căruia urmează să i se asigure
serviciul de control al traficului aerian sau serviciul consultativ de trafic aerian trebuie depus cu cel puțin 60 de
minute înainte de plecare sau, dacă este depus în timpul zborului, la o oră care să asigure primirea sa de
către unitatea ATS corespunzătoare cu cel puțin 10 minute înainte de ora la care se estimează că aeronava
va ajunge la:
(1) punctul prevăzut de intrare într-o regiune de control sau într-o regiune consultativă; sau
(2) punctul de traversare a unei căi aeriene sau rute consultative.
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2.2 Completion of a flight plan (SERA.4010)
(a) A flight plan shall contain information, as applicable, on relevant items up to and including ‘Alternate
aerodrome(s) or operating site(s)’ regarding the whole route or the portion thereof for which the flight plan is
submitted.
(b) It shall, in addition, contain information, as applicable, on all other items when so prescribed by the Romanian
CAA or when otherwise deemed necessary by the person submitting the flight plan.
2.3 Changes to a flight plan (SERA.4015)
(a) Subject to the provisions of SERA.8020 (b) all changes to a flight plan submitted for an IFR flight, or a VFR
flight operated as a controlled flight, shall be reported as soon as practicable to the appropriate air traffic
services unit. For other VFR flights, significant changes to a flight plan shall be reported as soon as practicable
to the appropriate air traffic services unit.
(b) Information submitted prior to departure regarding fuel endurance or total number of persons carried on board,
if incorrect at time of departure, constitutes a significant change to the flight plan and as such shall be
reported.
2.4 For any flight which can be affected by ATFM measures, the flight plan shall be submitted at least 3 hours
before the estimated off-block time (EOBT).
For flights operated under the IFR or/and VFR, flight plans shall not be submitted more than 120 hours before the
estimated off-block time of a flight.
For any IFR flight or IFR part of a VFR/IFR flight arriving, overflying or departing IFPZ, a flight plan shall be
submitted, directly or through the responsible ARO/Briefing serving the departure aerodrome, to IFPS.
Departure aerodrome

Responsible ARO/Briefing

LRAR, LRTR
LRBC, LRBM, LROP,
LRBS, LRCL, LRCV,
LRIA, LROD, LRSM,
LRSB, LRSV, LRTM
LRCK, LRTC

ARO/Briefing Timişoara
ARO/Briefing
Bucureşti
Otopeni
ARO/Briefing Constanţa

Telephone
+40 (0) 256 494 034
+40 (0) 212 032 122
+40 (0) 212 032 127
+40 (0) 213 114 315
+40 (0) 213 114 316
+40 (0) 241 742 158

Fax
+40 (0) 256 494 034
+40 (0) 212 032 127
+40 (0) 213 114 316
+40 (0) 241 742 158

For any part of a flight that is carried out within IFPZ, flight plan must be submitted in accordance with the
provisions contained the above specified documents, preferably using the IFPS readdressing function.
For the VFR flights departing from an uncontrolled aerodrome for which submission of a flight plan is required
prior to departure, the flight plan shall be submitted to the nearest ARO/Briefing as listed above.
In order to obtain clearance for crossing a controlled area or landing at a controlled aerodrome for a flight
operated under the VFR rules, the crew of an aircraft in flight may transmit a simplified flight plan to the
responsible ATS unit.
The flight plan may be submitted by fax, under the condition that the flight plan is forwarded on ICAO flight plan
form and a confirmation for the acceptance of the flight plan is requested from ARO.
The flight plan may be submitted via website: http://flightplan.romatsa.ro . Prior user registration is required.
The flight plan may be submitted by telephone to the nearest ARO/Briefing only if the following conditions are
met:
- the aircraft is performing a domestic VFR/GAT flight during day time;
- the aircraft departs from a field or from a water surface where no other communication means are available
(AFTN/Fax).
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2.2 Completarea unui plan de zbor (SERA.4010)
(a) Un plan de zbor trebuie să conțină informații, după caz, despre elementele relevante până la rubrica
„aerodromul (aerodromurile) sau locul (locurile) de operare de rezervă”, inclusiv, cu privire la întreaga rută sau
porțiunea din aceasta pentru care se depune planul de zbor.
(b) În plus, acesta trebuie să conțină informații, după caz, despre toate celelalte elemente prevăzute de AACR
sau considerate necesare de către persoana care depune planul de zbor.
2.3 Modificări ale unui plan de zbor (SERA.4015)
(a) Sub rezerva dispozițiilor de la punctul SERA.8020 litera (b), orice modificare a unui plan de zbor depus pentru
un zbor IFR sau pentru un zbor VFR efectuat ca zbor controlat trebuie raportate cât mai repede posibil unității
de servicii de trafic aerian competente. Pentru alte zboruri VFR, modificările semnificative ale unui plan de
zbor trebuie raportate cât mai repede posibil unității de servicii de trafic aerian competente.
(b) Dacă informațiile transmise înainte de plecare cu privire la autonomia aeronavei sau numărul total de
persoane la bord sunt incorecte la momentul plecării, acestea constituie o modificare semnificativă a planului
de zbor și, ca urmare, trebuie raportate.
2.4 Pentru zborurile care pot fi subiectul unor măsuri ATFM planul de zbor trebuie să fie depus cu cel puţin 3 ore
înainte de EOBT.
Pentru orice zbor IFR sau VFR, planul de zbor nu trebuie să fie transmis cu mai mult de 120 de ore înainte de ora
estimată de punere în mişcare (EOBT).
Pentru orice zbor IFR, inclusiv pentru porţiunile de zbor IFR ale zborurilor mixte IFR/VFR, care intră în,
survolează sau pleacă din IFPZ, trebuie să fie depus un plan de zbor către IFPS, direct sau prin intermediul
unităţii ARO/Briefing responsabile care deserveşte aerodromul de plecare.
Aerodromul de plecare
LRAR, LRTR
LRBC, LRBM, LROP,
LRBS, LRCL, LRCV,
LRIA, LROD, LRSM,
LRSB, LRSV, LRTM
LRCK, LRTC

ARO/Briefing responsabil

Telefon

Fax

ARO/Briefing Timişoara
ARO/Briefing Bucureşti
Otopeni

+40 (0) 256 494 034
+40 (0) 212 032 122
+40 (0) 212 032 127
+40 (0) 213 114 315
+40 (0) 213 114 316
+40 (0) 241 742 158

+40 (0) 256 494 034
+40 (0) 212 032 127
+40 (0) 213 114 316

ARO/Briefing Constanţa

+40 (0) 241 742 158

Pentru orice porţiune a unui zbor care se desfăşoară în afara IFPZ, planul de zbor trebuie transmis în
conformitate cu cerinţele cuprinse în documentele specificate la punctul 1 de mai sus, de preferat utilizând funcţia
de readresare a IFPS.
Pentru zborurile VFR care pleacă de pe un aerodrom necontrolat şi pentru care este necesar a se depune un
plan de zbor anterior decolării, planul de zbor trebuie transmis la cea mai apropiată dintre unităţile ARO/Briefing
enumerate mai sus.
În scopul obţinerii aprobării pentru traversarea unui spaţiu controlat sau pentru aterizarea pe un aerodrom
controlat, echipajul unei aeronave care efectuează un zbor VFR poate transmite din zbor, către unitatea ATS
competentă, un plan de zbor simplificat.
Planul de zbor poate fi transmis prin fax la ARO/Briefing cu condiţia ca acesta să fie completat pe un formular
plan de zbor ICAO şi să se solicite ulterior de la ARO/Briefing confirmarea acceptării planului de zbor.
Planul de zbor poate fi depus prin internet accesând site-ul web: http://flightplan.romatsa.ro . Este necesară
înregistrarea anterioară a utilizatorilor.
Planurile de zbor pot fi depuse prin telefon, la cea mai apropiată unitate ARO/Briefing numai dacă se îndeplinesc
cumulativ următoarele condiţii:
- aeronava execută un zbor VFR/GAT intern pe timp de zi;
- aeronava decolează de pe un teren sau o suprafaţă de apă, unde nu sunt disponibile alte mijloace de
comunicaţie (AFTN/fax).
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3. IFPS test system (IFPUV)

IFPUV is a flight plan validation system which allows the originators to verify their flight plans prior submission to
IFPS.
The IFPUV Application can be used to syntax check any flight plan, whether or not any portion of the route is
within the IFPS Zone (IFPZ). The IFPUV Application can also be used to syntax check flight plans for VFR flights.
The IFPUV Application will first check the syntax of the flight plan, and then will check whether the flight plan is
entirely VFR and whether any portion of the route is within the IFPZ. If the entire flight plan is VFR or if no part of
the route is within the IFPZ, the following error message will be sent in return:
ROUTE 152: FLIGHT NOT APPLICABLE TO IFPS
If this is the only error message sent in return, the IFPUV Application has not detected any syntax errors.
The originators who want to verify their flight plans trough IFPUV they can do so by submitting their flight plans to
the following addresses:
Internet: https://www.public.nm.eurocontrol.int/PUBPORTAL/
AFTN:
EUCHZMFV
SITA:
BRUEY7X
4. Adherence to Airspace Utilization Rules and Availability
4.1 Adherence to flight plan (SERA.8020)
(a) Except as provided for in (b) and (d) an aircraft shall adhere to the current flight plan or the applicable portion
of a current flight plan submitted for a controlled flight unless a request for a change has been made and
clearance obtained from the appropriate air traffic control unit, or unless an emergency situation arises which
necessitates immediate action by the aircraft, in which event as soon as circumstances permit, after such
emergency authority is exercised, the appropriate air traffic services unit shall be notified of the action taken
and that this action has been taken under emergency authority.
(1) Unless otherwise authorised by the Romanian CAA, or directed by the appropriate air traffic control unit,
controlled flights shall, in so far as practicable:
(i) when on an established ATS route, operate along the defined centre line of that route; or
(ii) when on any other route, operate directly between the navigation facilities and/or points defining that
route.
(2) Unless otherwise authorised by the Romanian CAA, or directed by the appropriate air traffic control unit, an
aircraft operating along an ATS route segment defined by reference to very high frequency omnidirectional
radio ranges shall change over for its primary navigation guidance from the facility behind the aircraft to that
ahead of it at, or as close as operationally feasible to, the changeover point, where established.
(3) Deviation from the requirements in point (1) shall be notified to the appropriate ATS unit.
(b) Inadvertent changes. In the event that a controlled flight inadvertently deviates from its current flight plan, the
following action shall be taken:
(1) Deviation from track: if the aircraft is off track, action shall be taken forthwith to adjust the heading of the
aircraft to regain track as soon as practicable.
(2) Variation in true airspeed: if the average true airspeed at cruising level between reporting points varies or is
expected to vary by plus or minus 5 per cent of the true airspeed, from that given in the flight plan, the
appropriate air traffic services unit shall be so informed.
(3) Change in time estimate: if the time estimate for the next applicable reporting point, flight information region
boundary or destination aerodrome, whichever comes first, is found to be in error in excess of 2 minutes
from that notified to ATS or such other period of time as prescribed by the Romanian CAA, a revised
estimated time shall be notified as soon as possible to the appropriate ATS unit.
(4) Additionally, when an ADS-C agreement is in place, the air traffic services unit shall be informed
automatically via data link whenever changes occur beyond the threshold values stipulated by the ADS-C
event contract.
(c) Intended changes. Requests for flight plan changes shall include information as indicated hereunder:
(1) Change of cruising level: aircraft identification; requested new cruising level and cruising speed at this level,
revised time estimates (when applicable) at subsequent flight information region boundaries.
(2) Change of route:
(i) Destination unchanged: aircraft identification; flight rules; description of new route of flight including
related flight plan data beginning with the position from which requested change of route is to
commence; revised time estimates; any other pertinent information.
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3. Sistemul de testare IFPS (IFPUV)

IFPUV este un sistem de validare a planurilor de zbor care permite originatorilor să verifice planurile de zbor
premergător transmiterii acestora la IFPS.
Aplicaţia IFPUV poate fi folosită pentru a verifica sintaxa oricărui plan de zbor, indiferent dacă ruta este sau nu în
zona IFPS (IFPZ). De asemenea, aplicaţia IFPUV poate fi folosită pentru a verifica sintaxa planurilor de zbor
VFR.
Aplicaţia IFPUV va verifica mai întâi sintaxa planului de zbor, iar mai apoi va verifica dacă planul de zbor este în
totalitate VFR sau dacă există o parte a rutei în cadrul IFPZ. În cazul în care tot zborul este VFR sau în cazul în
care nici o parte a rutei nu este în IFPZ, se va prezenta următorul mesaj de eroare:
ROUTE 152: FLIGHT NOT APPLICABLE TO IFPS
Dacă acesta este singurul mesaj de eroare trimis, aplicaţia IFPUV nu a detectat erori de sintaxă.
Originatorii care vor să verifice planurile de zbor prin intermediul IFPUV o pot face folosind una din următoarele
adrese:
Internet: https://www.public.nm.eurocontrol.int/PUBPORTAL/
AFTN:
EUCHZMFV
SITA:
BRUEY7X
4. Respectarea regulilor de utilizare a spaţiului aerian şi a disponibilităţii acestuia
4.1 Respectarea planului de zbor (SERA.8020)
(a) Cu excepția cazurilor prevăzute la literele (b) și (d), o aeronavă trebuie să se conformeze planului de zbor
curent sau părții aplicabile a planului de zbor curent depus pentru un zbor controlat, dacă nu s-a făcut o cerere
de modificare și nu s-a obținut o autorizare de la unitatea de control al traficului aerian competentă sau dacă
nu apare o situație de urgență care necesită o acțiune imediată din partea aeronavei, caz în care, de îndată ce
circumstanțele permit, după aplicarea măsurilor impuse de starea de urgență, unitatea de servicii de trafic
aerian competentă trebuie informată cu privire la acțiunile întreprinse și la faptul că acestea au fost impuse de
starea de urgență.
(1) Cu excepția cazului în care există o autorizare contrară din partea AACR sau instrucțiuni contrare de la
unitatea de control al traficului aerian competentă, zborurile controlate trebuie să fie efectuate, în măsura
posibilului:
(i) de-a lungul axului definit al rutei, atunci când se desfășoară pe o rută ATS stabilită; sau
(ii) direct între mijloacele de navigație și/sau punctele care definesc ruta, atunci când se desfășoară pe
orice altă rută.
(2) Cu excepția cazului în care există o autorizare contrară din partea AACR sau instrucțiuni contrare de la
unitatea de control al traficului aerian competentă, o aeronavă care zboară pe un segment de rută ATS
definit prin raportare la radiofaruri omnidirecționale de frecvență foarte înaltă trebuie să își schimbe mijlocul
primar de ghidare a navigației de la mijlocul din spatele său la cel din față la punctul de schimbare a
frecvenței sau cât mai aproape posibil, din punct de vedere operațional, de acesta, în cazul în care este
stabilit un astfel de punct.
(3) Abaterile de la cerințele prevăzute la punctul 1 trebuie notificate unității ATS corespunzătoare.
(b) Modificări involuntare. În cazul în care un zbor controlat se abate involuntar de la planul său de zbor curent, se
iau următoarele măsuri:
(1) Abaterea de la traiect: dacă aeronava este în afara traiectului, se iau de îndată măsuri pentru modificarea
capului aeronavei astfel încât să revină la traiect cât mai curând posibil.
(2) Variația vitezei adevărate: dacă valoarea medie a vitezei adevărate la nivelul de croazieră variază sau se
estimează ca va varia între punctele de raport cu plus sau minus 5 % din valoarea acestei viteze indicată în
planul de zbor, trebuie informată în acest sens unitatea de servicii de trafic aerian competentă.
(3) Modificarea orei estimate: dacă se constată că ora estimată pentru următorul punct de raport, pentru
următoarea limită a unei regiuni de informare a zborurilor sau pentru aerodromul de destinație, luându-se
în considerare primul dintre aceste puncte care este atins, este diferită cu mai mult de 2 minute față de cea
notificată ATS sau față de orice altă perioadă de timp prevăzută de AACR, ora estimată revizuită trebuie
notificată cât mai curând posibil unității ATS corespunzătoare.
(4) În plus, atunci când este în vigoare un acord ADS-C, unitatea de servicii de trafic aerian trebuie informată
automat prin intermediul legăturii de date de fiecare dată când apar modificări care depășesc valorile-limită
prevăzute în contractul de eveniment ADS-C.
(c) Modificări intenționate. Cererile de modificare a planului de zbor trebuie să includă informațiile indicate mai jos:
(1) Modificarea nivelului de croazieră: identificarea aeronavei; noul nivel de croazieră solicitat și viteza de
croazieră la acest nivel, orele estimate revizuite (dacă este cazul) la limitele regiunilor de informare a
zborului care urmează.
(2) Modificarea rutei:
(i) Destinație neschimbată: identificarea aeronavei; regulile de zbor; descrierea noii rute de zbor incluzând
datele corespunzătoare din planul de zbor, începând cu poziția de la care urmează să se facă
modificarea de rută solicitată; orele estimate revizuite; orice altă informație pertinentă.
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(ii) Destination changed: aircraft identification; flight rules; description of revised route of flight to revised
destination aerodrome including related flight plan data, beginning with the position from which
requested change of route is to commence; revised time estimates; alternate aerodrome(s); any other
pertinent information.
(d) Weather deterioration below the VMC. When it becomes evident that flight in VMC in accordance with its
current flight plan will not be practicable, a VFR flight operated as a controlled flight shall:
(1) request an amended clearance enabling the aircraft to continue in VMC to destination or to an alternative
aerodrome, or to leave the airspace within which an ATC clearance is required; or
(2) if no clearance in accordance with a) can be obtained, continue to operate in VMC and notify the
appropriate ATC unit of the action being taken either to leave the airspace concerned or to land at the
nearest suitable aerodrome; or
(3) if operated within a control zone, request authorisation to operate as a special VFR flight; or
(4) request clearance to operate in accordance with the instrument flight.
4.2 No flight plans shall be filed via the airspace of BUCUREŞTI FIR deviating from the State restrictions defined
within the Route Availability Document (RAD). This common European reference document contains all airspace
utilisation rules and availability for BUCUREŞTI FIR/BUCUREŞTI CTA and any reference to them shall be made
via https://www.nm.eurocontrol.int/RAD/index.html.
5. Instruction for the flight planning
The Flight Plan form shall be filled in accordance with SERA.4010 and PIAC-ATS (ICAO Doc. 4444 ATM/501)
and in addition, as follows:
1. The "type of flight" shall be inserted at Item 8.
2. The significant point on BUCUREŞTI FIR boundary designator and the accumulated Estimated Elapsed Time
(EET) to that point shall be inserted at Item 18.
(for example: EET/KARIL 0145).
3. Equipment and Capabilities
Capabilities comprise the following elements:
a) presence of relevant serviceable equipment on board the aircraft;
b) equipment and capabilities commensurate with flight crew qualifications; and
c) where applicable, authorization from the appropriate authority.
The maximum characters number that can be inserted in the sub-item 10b to describe the serviceable
surveillance equipment carried and/or capabilities on board, is 20.
Exemptions for RNAV, CPDLC and 8.33 kHz are to be indicated by inserting the letter Z in Item 10a and then
inserting the appropriate descriptors in the following indicators in Item 18 as detailed in the IFPS Users
Manual:
a) insert EXM833 following COM/;
b) insert RNAVX or RNAVINOP as appropriate following NAV/;
c) insert CPDLCX following DAT/.
4. The planned cruising level for the first or the whole portion of the route to be flown shall be in terms of Flight
Level, expressed as F followed by 3 figures (e.g. F085; F330).
5. Flight altitudes shall be indicated in hundreds of feet, expressed as A followed by 3 figures (e.g. A045; A100).
6. True Air Speed (TAS) for the first or the whole portion of the route to be flown shall be in terms of Knots
expressed as N followed by 4 figures (e.g. N0485).
7. Status indicator (STS/) is used to indicate the necessity for "special handling".
Only the following recognised abbreviations shall be used:
ALTRV:
for a flight operated in accordance with an altitude reservation;
ATFMX:
for a flight approved for exemption from ATFM measures by the appropriate ATS authority;
FFR:
fire-fighting;
FLTCK:
flight check for calibration of navaids;
HAZMAT: for a flight carrying hazardous material;
HEAD:
a flight with Head of State status;
HOSP:
for a medical flight declared by medical authorities;
HUM:
for a flight operating on a humanitarian mission;
MARSA:
for a flight for which a military entity assumes responsibility for separation of military aircraft;
MEDEVAC: for a life critical medical emergency evacuation;
NONRVSM: for a non-RVSM capable flight intending to operate in RVSM airspace;
SAR:
for a flight engaged in a search and rescue mission; and
STATE:
for a flight engaged in military, customs or police services.
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(ii) Destinație schimbată: identificarea aeronavei; regulile de zbor; descrierea rutei de zbor revizuite către
noul aerodrom de destinație, incluzând datele corespunzătoare din planul de zbor, începând cu poziția
de la care urmează să se facă modificarea de rută solicitată; orele estimate revizuite; aerodromul
(aerodromurile) de rezervă; orice altă informație pertinentă.
(d) Deteriorarea condițiilor meteorologice sub valorile VMC. Atunci când devine evident că nu va fi posibil zborul
în VMC în conformitate cu planul de zbor curent, un zbor VFR efectuat ca zbor controlat:
(1) solicită o autorizare modificată care să permită aeronavei să continue zborul în VMC către destinație sau
către un aerodrom de rezervă sau să părăsească spațiul aerian în care este necesară o autorizare ATC;
sau
(2) dacă nu se poate obține o autorizare în conformitate cu litera (a), continuă să opereze în VMC și notifică
unității ATC competente măsurile luate, fie pentru a părăsi respectivul spațiu aerian, fie pentru a ateriza la
cel mai apropiat aerodrom corespunzător; sau
(3) dacă se desfășoară într-o zonă de control, solicită autorizarea de a opera ca zbor VFR special; sau
(4) solicită autorizarea de a opera în conformitate cu regulile de zbor instrumental.
4.2. Nu se vor completa planuri de zbor în cadrul FIR BUCUREŞTI care să se abată de la restricţiile naţionale
definite în cadrul Route Availability Document (RAD). Acest document european comun de referinţă cuprinde
toate regulile de utilizare a spaţiului aerian şi disponibilitatea acestuia pentru FIR BUCUREŞTI/CTA BUCUREŞTI
şi orice referire la aceste reguli se va face folosind portalul https://www.nm.eurocontrol.int/RAD/index.html.
5. Instrucţiuni privind completarea planului de zbor
Planul de zbor se completează în conformitate cu prevederile SERA.4010 şi
ATM/501) şi, în plus, după cum urmează:

PIAC-ATS (ICAO Doc. 4444

1. Se înscrie în câmpul 8 "tipul zborului";
2. Se înscrie în câmpul 18 punctul de intrare/ieşire în/din FIR BUCUREŞTI şi timpul estimat cumulat (Estimated
Elapsed Time - EET) până la punctul respectiv.
(exemplu: EET/KARIL 0145).
3. Echipament şi capabilităţi
Capabilităţile cuprind următoarele elemente:
a) prezenţa echipamentului corespunzător, în stare de funcţionare, la bordul aeronavei;
b) echipamentul şi capabilităţile sunt corespunzătoare calificărilor echipajului; şi
c) atunci când este aplicabil, autorizarea de către autoritatea corespunzătoare.
Numărul maxim de caractere care pot fi indicate în cadrul subcâmpului 10b pentru a indica echipament şi
capabilităţi de supraveghere aflate în stare de funcţionare, nu trebuie să fie mai mare de 20.
Excepţiile pentru RNAV, CPDLC şi 8.33kHz vor fi indicate prin inserarea literei Z în Câmpul 10a şi apoi prin
inserarea indicatorilor corespunzători în următoarele subcâmpuri din Câmpul 18, aşa cum este precizat în
Manualul de utilizare al IFPS:
a) inseraţi EXM833 după indicatorul COM/;
b) inseraţi RNAVX sau RNAVINOP, după caz, după indicatorul NAV/;
c) inseraţi CPDLCX după indicatorul DAT/.
4. Nivelul de croazieră planificat pentru întreaga rută sau pentru un segment al acesteia se inserează ca nivel
de zbor, indicat prin litera F urmată de 3 cifre (exemplu: F085; F330).
5. Altitudinile de zbor se indică în sute de picioare şi se indică prin litera A urmată de 3 cifre (exemplu: A045;
A100).
6. Viteza adevărată (True Air Speed-TAS) planificată pentru întreaga rută sau pentru un segment al acesteia se
indică în Noduri prin litera N urmată de 4 cifre (exemplu: N0485).
7. Indicatorul de statut (STS/) este folosit pentru a indica necesitatea de "tratare specială" a zborului respectiv.
Se folosesc numai următoarele abreviaţii recunoscute:
ALTRV:
ATFMX:

pentru un zbor operat în concordanţă cu o rezervare de altitudine;
pentru un zbor ce deţine aprobare din partea autorităţii ATS corespunzătoare pentru a fi exceptat
de la măsurile ATFM;
FFR:
stingere a incendiilor;
FLTCK:
zbor de verificare pentru calibrarea mijloacelor de navigaţie aeriană;
HAZMAT:
pentru un zbor care transportă materiale periculoase;
HEAD:
pentru un zbor cu statutul Şef de Stat;
HOSP:
pentru un zbor medical declarat de către autorităţile medicale;
HUM:
pentru un zbor operat în cadrul unei misiuni umanitare;
MARSA:
pentru un zbor pentru care o entitate militară îşi asumă responsabilitatea eşalonării aeronavelor
militare;
MEDEVAC: evacuare de urgenţă din motive medicale care pun în pericol viaţa;
NONRVSM: pentru un zbor cu capabilitate non-RVSM care intenţionează să opereze în spaţiul RVSM;
SAR:
pentru un zbor implicat într-o misiune de căutare şi salvare;
STATE:
pentru un zbor al serviciilor de poliţie, vamă sau militare.
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Other reasons for special handling by ATS shall be denoted under the designator RMK/.
8. Date of Flight (DOF/). When filling a flight plan more than 24 hours, but not more than 120 hours (5 days) in
advance of the estimated off-block time (EOBT), the date of the flight must be given in the remarks field using
the "DOF/" indicator in field 18 of the flight plan.
Example: ICAO field 18: DOF/090320 i.e. 20 March 2009.
9. Change of EOBT For flights or part thereof operated under the IFR/GAT, any change of more than 15 minutes
to the EOBT shall be submitted to IFPS.
Change to the EOBT to a future time can be done by submitting to IFPS a CHG or a DLA message.
When a delay to a flight modifies the EOBT and that new EOBT passes across midnight (00:00UTC), it is
strongly recommended to use a CHG message over a DLA.
Change to the EOBT to a previous time can be done by submitting to IFPS a CNL message followed by a new
flight plan which contains the new EOBT.
10. Route. The information’s regarding the route shall be inserted into field 15 of the flight plan.
The STAY indicator shall be used to indicate an en-route delay associated with special activities only for those
flights operated completely within the IFPZ.
Where SIDs or STARs are published for an aerodrome, the last significant point of the standard departure
route shall be filed as the first point of the route or the first significant point of the standard arrival route shall be
filed as the last point of the route, as appropriate.
Where no SIDs or STARs are published for an aerodrome, letters “DCT” shall be inserted as first / last element
of the route.
Note 1: Filing “DCT” in flight plan, Item 15, (c) Route (including changes of speed, level and/or flight rules) by
the AOs is not allowed within Bucureşti FIR (LRBB), except:
- where no SIDs or STARs are published for an aerodrome;
- for transiting Constanţa TMA, Arad TMA and NAPOC TMA;
- during FRA operations (see ENR 1.3 Free Route Airspace general procedures).
Note 2: Filing “DCT” in flight plan, Item 15, (c) Route (including changes of speed, level and/or flight rules) by
the AOs is allowed inside Constanţa TMA above FL055, inside Arad TMA above FL105 and inside NAPOC
TMA above FL105, in accordance with connecting published ATS route/s including their direction and
connecting 5LNCs or FRA Intermediate Points (I) on TMA boundary during FRA operations.
Note 3: Filing “DCT” in flight plan, Item 15, (c) Route (including changes of speed, level and/or flight rules) by
the AOs is not allowed as an intention to cross the boundary of Bucureşti FIR (LRBB) outside of officially
published ATS route/s and 5LNCs, except over the Romanian-Hungarian and Romanian-Bulgarian borders
where FRA Operation is permitted according to the SEEN FRA specifications (see ENR 1.3 for details).
11.Sub-fields of Item 18. The following sub-field indicators are processed by IFPS:
-STS/,-PBN/,-EUR/,-NAV/,-COM/,-DAT/,-SUR/,-DEP/,-DEST/,-DOF/,-REG/,-EET/,-SEL/,-TYP/,-CODE/,-RVR/,
-DLE/, -OPR/,-ORGN/,-PER/,-ALTN/,-RALT/,-TALT/,-RIF/,-RMK/,-STAYINFOn/,-RFP/.
12. Performance Based Navigation (PBN/)
Not more than 16 characters (8 elements) can be specified under PBN/ to indicate RNAV and/or RNP
capabilities.
13. OAT/GAT. To indicate a change from GAT to OAT or vice versa the "/GAT" or "/OAT" indicators shall be
inserted after the appropriate significant point in the route.
Example 1 :
N0400F280.............NTM/OAT TB6.............
This example shows a change from GAT to OAT at the point “NTM”.
Example 2 :
N0400F280.............NTM/N0300F250/OAT TB6.............
This example shows the same change as above but together with a change of speed and flight level.
The IFPS always assumes that all flights begin GAT, unless, it finds a change to GAT indicated later in the
route. In this case it is assumed that everything prior to the change was OAT.
14. Runway Visual Range Indicator (RVR/). The element "RVR/" can be used in Field 18 to indicate the
minimum RVR requirement for the flight. This information may be used for ATFM purposes when fog
conditions apply.
15.IFP Indicators.
The following message types shall not be rejected by IFPS, but the output resulting from the receipt of these
messages shall, where appropriate, have IFP indicators inserted corresponding to the errors raised:
- FPL with source AFIL.
- FNM & MFS.
- FPL with STS/EMER or STS/SAR or STS/HOSP (subject to conditions).
(example: ERROUTE, ERREOBT)
16. EUR/PROTECTED. This indicator shall only be used for those flights for which the details should only be
available to a restricted audience (e.g. a security sensitive flight) shall use the EUR/PROTECTED indicator.
For example, it can be used for security sensitive flights.
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Alte motive pentru tratare specială de către ATS vor fi specificate sub indicatorul RMK/.
8. Data zborului (DOF/). Pentru a transmite un plan de zbor cu mai mult de 24 de ore, dar nu cu mai mult de
120 de ore (5 zile) înainte de ora estimată de punere în mişcare EOBT, se indică în câmpul 18 al planului de
zbor data zborului folosind indicatorul "DOF/".
Exemplu: în câmpul 18 OACI: DOF/090320 înseamnă 20 Martie 2009.
9. Modificarea EOBT. Pentru zborurile efectuate în conformitate cu IFR, orice modificare a EOBT cu mai mult de
15 minute trebuie comunicată la IFPS.
Modificarea EOBT la un moment de timp ulterior se poate realiza prin transmiterea unui mesaj CHG sau DLA.
Se recomandă utilizarea mesajului CHG pentru a modifica EOBT-ul unui zbor după miezul nopţii (00:00 UTC).
Modificarea EOBT la un moment de timp anterior se poate realiza prin transmiterea unui mesaj CNL, urmat de
transmiterea unui nou plan de zbor care să conţină noul EOBT.
10.Ruta. Datele referitoare la ruta solicitată trebuie înscrise în câmpul 15 (Ruta) al planului de zbor.
Indicatorul STAY poate fi utilizat exclusiv în cadrul IFPZ pentru a indica o întârziere pe rută cauzată de
efectuarea anumitor activităţi.
Atunci când la un aerodrom sunt publicate SID / STAR, ultimul punct semnificativ al rutei standard de plecare
va fi inserat ca primul punct al rutei, respectiv primul punct semnificativ al rutei standard de sosire va fi inserat
ca ultimul punct al rutei.
În cazul în care pentru un aerodrom nu sunt stabilite rute SID / STAR, trebuie inserat grupul ”DCT” ca
prim/ultim element al rutei.
Nota 1: Completarea ”DCT” în planul de zbor, câmpul 15, (c) Ruta (incluzând schimbările de viteză, nivelul de
zbor şi/sau regulile de zbor) de către Operatorii Aerieni nu este permisă în cadrul FIR Bucureşti (LRBB), cu
excepţia:
- cazurilor în care pentru un aerodrom nu sunt stabilite rute SID / STAR;
- tranzitării TMA Constanţa, TMA Arad şi TMA NAPOC;
- pe timpul operațiunilor FRA (a se vedea ENR 1.3 Proceduri generale Spaţiul Aerian „Free Route”).
Nota 2: Completarea ”DCT” în planul de zbor, câmpul 15, (c) Ruta (incluzând schimbările de viteză, nivel de
zbor şi/sau regulile de zbor) de către Operatorii Aerieni este permisă în cadrul TMA Constanţa, peste nivel de
zbor FL055, în TMA Arad peste nivel de zbor FL105 şi în TMA NAPOC peste nivel de zbor FL105, în
conformitate cu rutele ATS de legătură publicate în AIP România, inclusiv direcţiile acestora şi punctele de
interceptare a rutelor (5LNCs) sau a Punctelor Intermediare FRA (I) aflate la limita TMA pe timpul operațiunilor
FRA.
Nota 3: Completarea ”DCT” în planul de zbor, câmpul 15, (c) Ruta (incluzând schimbările de viteză, nivel de
zbor şi/sau regulile de zbor) de către Operatorii Aerieni nu este permisă în scopul traversării limitei FIR
Bucureşti (LRBB) în afara rutelor ATS publicate oficial în AIP România şi a punctelor de interceptare a rutelor
(5LNCs), cu excepţia celor care traversează graniţele dintre România şi Ungaria, respectiv dintre România şi
Bulgaria, unde este permisă operarea FRA în concordanţă cu specificaţiile SEEN FRA (pentru detalii vezi
ENR 1.3).
11.Sub-indicatori din câmpul 18. Următorii sub-indicatori ai câmpului 18 sunt recunoscuţi de către IFPS:
-STS/,-PBN/,-EUR/,-NAV/,-COM/,-DAT/,-SUR/,-DEP/,-DEST/,-DOF/,-REG/,-EET/,-SEL/,-TYP/,-CODE/,-RVR/,
-DLE/, -OPR/,-ORGN/,-PER/,-ALTN/,-RALT/,-TALT/,-RIF/,-RMK/,-STAYINFOn/,-RFP/.
12. Navigaţie Bazată pe Performanţă (Performance Based Navigation) (PBN/)
Numărul maxim de indicatori care pot fi specificaţi sub PBN/ pentru a indica capabilităţi RNAV şi/sau RNP nu
trebuie să fie mai mare de 8, respectiv 16 caractere.
13. OAT/GAT. Pentru a indica schimbarea de la GAT la OAT sau invers se inserează indicatorii "/GAT" sau
"/OAT" imediat după punctul semnificativ de pe rută.
Exemplul 1 : N0400F280.............NTM/OAT TB6.............
Acest exemplu indică o schimbare de la GAT la OAT la punctul NTM.
Exemplul 2 : N0400F280.............NTM/N0300F250/OAT TB6.............
Acest exemplu indică aceeaşi schimbare ca mai sus, dar împreună cu o schimbare de viteză şi nivel de zbor.

IFPS consideră întotdeauna că toate zborurile încep cu GAT, cu excepţia cazurilor în care găseşte o
schimbare la GAT pe rută. În acest caz se consideră că totul înainte de schimbare a fost OAT.
14. Distanţa vizuală în lungul pistei (Runway Visual Range-RVR) (RVR/). Pentru a indica valoarea RVR
necesară pentru un zbor se poate folosi indicatorul "RVR/". Această indicaţie poate fi folosită în scopuri ATFM
în condiţii de ceaţă pe aerodromul de decolare.
15.Indicatorii IFP. Următoarele tipuri de mesaje nu vor fi respinse de către IFPPS, dar mesajul transmis ca
rezultat în urma procesării acestora, dacă este cazul, va conţine indicatori IFP corespunzători erorii semnalate:
- FPL cu sursă AFIL;
- FNM şi MFS;
- FPL cu STS/EMER sau STS/SAR sau STS/HOSP.
(exemplu: ERROUTE, ERREOBT)
16.EUR/PROTECTED. Acest indicator poate fi utilizat doar pentru zborurile ale căror planuri de zbor sunt
destinate unei audienţe limitate. De exemplu, acesta poate fi utilizat dacă zborul este efectuat din motive de
securitate.
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6. Flight planning of VFR flights in NAPOC TMA

VFR flights which transit NAPOC TMA shall fill-in FPL on the VFR routes described at ENR 3.5.3.
VFR flights landing/departing at/from aerodromes within horizontal limits of NAPOC TMA which enter NAPOC
TMA shall fill-in FPL on the VFR routes described at ENR 3.5.3.
7. Replacement Flight Plan Procedure (RFP/)
When an individual flight plan (FPL) has been field and, in the pre-flight stage (i.e. within 4 hours of EOBT), an
alternative routing is selected between the same aerodromes of departure and destination, the operator or pilot
shall follow the present procedures ensuring that:
1. the original Flight Plan is cancelled by submitting a CNL message using the DD priority indicator;
2. the replacement flight plan , field not less than 5* minutes after the CNL message, shall contain interalia the original identification (A/C ident), the complete new route in the Field 15, and, in Field 18, the
indication RFP/Qn where:
i. RFP/Q refers to the replacement FPL;
ii. ‘n’ corresponds to the sequence number relating to the replacement flight plan for the particular
flight.
Example:
2nd replacement flight plan - ICAO Field 18 - RFP/Q2
*) waiting for the ACK message corresponding to the CNL message is recommended before a new flight plan is
transmitted.
8. Flight plan associated messages
8.1. Modification message (CHG)
Modification message can be sent as specified in PIAC-ATS (ICAO Doc 4444), but certain key fields within a flight
plan cannot be modified by a CHG message within IFPS as they are used for message association.
These non-changeable fields are:
1. Aircraft Identification;
2. Aerodrome of Departure;
3. Aerodrome of Destination;
4. Estimated Off-Block Date (as a direct modification of EOBD).
To change one of the above of fields it will be necessary to cancel the original flight plan and to refill a flight plan
containing the corrected data. The RFP procedure shall not be used for such changes.
The CHG message shall contain all the previous Item 18 sub-fields except the sub-field which is indented to be
removed.
Where a change message relates to an RPL, that change message shall not be submitted to the IFPS for
processing more than 20 hours in advance of the EOBT of that flight.
8.2. Delay Message (DLA)
The delay message shall be submitted when a flight for which the flight plan data (FPL or RPL) has already been
transmitted, is going to be late more than 30 minutes in regard to EOBT.
Any delay of more than 15 minutes and less than 20 hours for an IFR/GAT flight or part thereof operating within
IFPZ shall be submitted to the IFPS.
Is recommended to insert for the DOF in Item 18 as it can be used for association purposes.
8.3. Departure (DEP), Arrival (ARR), Cancel (CNL)
These messages can be sent as mentioned in PIAC-ATS (ICAO Doc 4444), but using the specification made for
the addressing of flight plans (see ENR 1.11).
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6. Planificarea zborurilor VFR în TMA NAPOC

Zborurile VFR care tranzitează TMA NAPOC trebuie să depună plan de zbor pe rutele VFR descrise la ENR
3.5.3.
Zborurile VFR care decolează/aterizează de la/la aerodromuri situate între limitele orizontale ale TMA NAPOC şi
intră în TMA NAPOC trebuie să depună plan de zbor pe rutele VFR descrise la ENR 3.5.3.
7. Procedura de înlocuire a planului de zbor (RFP/)
Când, pentru un plan de zbor care a fost transmis cu mai puţin de 4 ore înainte de EOBT, se alege o nouă rută,
aeroportul de plecare şi cel de destinaţie rămânând aceleaşi, operatorul aerian sau pilotul vor folosi următoarea
procedură:
1. se anulează planul de zbor original transmiţând un mesaj de anulare (CNL) folosind indicatorul de
prioritate DD;
2. se transmite noul plan de zbor, după minim 5 minute* de la transmiterea mesajului CNL, plan care va
conţine, printre altele, identificarea originală a aeronavei (a/c ident), noua rută în întregime în câmpul
15 şi în câmpul 18 indicaţia RFP/Qn, unde:
i. RFP/Q indică schimbarea planului de zbor;
ii. ‘n’ reprezintă numărul de ordine al înlocuirii planului de zbor pentru zborul respectiv.
Exemplu: a 2-a înlocuire a planului de zbor - în câmpul OACI 18 - RFP/Q2
*) se recomandă să se aştepte până la primirea unui mesaj ACK pentru mesajul CNL înainte de transmiterea
noului plan de zbor.
8. Mesaje asociate planului de zbor
8.1. Mesajul de modificare (CHG)
Mesajul de modificare poate fi trimis aşa cum se indică în PIAC-ATS (ICAO Doc 4444), dar anumite câmpuri din
planul de zbor nu pot fi modificate în IFPS printr-un mesaj CHG, deoarece ele sunt folosite în sistem pentru
asocierea mesajelor.
Aceste câmpuri nemodificabile sunt următoarele:
1. identificarea aeronavei;
2. aerodromul de plecare;
3. aerodromul de destinaţie;
4. data estimată de punere în mişcare (ca urmare a unei modificări directe a EOBD).
Pentru a schimba unul dintre câmpurile de mai sus este necesar să se anuleze planul de zbor original şi să se
completeze un nou plan de zbor conţinând datele corecte. Nu se va folosi procedura RFP pentru astfel de
schimbări.
În cazul modificării elementelor conţinute în câmpului 18, trebuie ca mesajul CHG să conţină toate informaţiile
specificate anterior deoarece IFPS înlocuieşte conţinutul existent cu cel nou transmis.
În cazul în care un mesaj CHG este asociat unui plan de zbor repetitiv (RPL), acest mesaj nu se va transmite către
IFPS pentru procesare cu mai mult de 20 de ore în avans faţă de ora estimată de punere în mişcare (EOBT).

8.2. Mesajul de întârziere (DLA)
Se transmite un mesaj de întârziere atunci când plecarea unui zbor pentru care datele plan de zbor de bază (FPL
sau RPL) au fost transmise, întârzie cu peste 30 de minute faţă de ora estimată de punere în mişcare (EOBT)
specificată.
Pentru un zbor IFR/GAT va fi comunicată la IFPS orice modificare a EOBT cu mai mult de 15 minute.
Mesajul DLA poate fi transmis cu până la 20 de ore în avans faţă de ora estimată de punere în mişcare (EOBT)
conţinută în planul de zbor.
Este recomandat ca mesajul DLA să conţină DOF în câmpul 18 deoarece va furniza informaţii în scopul asocierii
cu planul de zbor.
8.3. Mesajele de plecare (DEP), sosire (ARR) şi anulare (CNL)
Aceste mesaje pot fi trimise aşa cum este specificat în PIAC-ATS (Doc. OACI 4444), folosind însă specificaţiile
făcute pentru adresarea planurilor de zbor.
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9. IFPS Operational Replay messages (ORMs)

ORMs are used by the IFPS to indicate to the message originator and/or the AO the status of the processing of a
message. ORMs have only an ADEXP format, there is no equivalent "ICAO/AFTN" format.
ORMs are the following one:
1. Acknowledge Message (ACK) is used to acknowledge to the originator the successful processing of a
message.
2. Manual Message (MAN) is used to indicate to the originator that errors have been detected in the submitted
message and that it has been referred for manual processing. There is no action required from the
message originator.
3. Reject Message (REJ) is used to indicate to the originator that the submitted message could not be
processed successfully, either automatically or manually. Each Reject Message contains a list of Error
fields giving the nature of the errors. Message originator shall always react to the reception of a REJ
message by amending the original message as appropriate and re-submitting it to IFPS.
10. Arrival Report (Closing a flight plan - SERA.4020)
(a) An arrival report shall be made in person, by radiotelephony, via data link or by other means as prescribed by
the Romanian CAA at the earliest possible moment after landing, to the appropriate air traffic services unit at
the arrival aerodrome, by any flight for which a flight plan has been submitted covering the entire flight or the
remaining portion of a flight to the destination aerodrome.
(1) Submission of an arrival report is not required after landing on an aerodrome where air traffic services are
provided on condition that radio communication or visual signals indicate that the landing has been
observed.
(b) When a flight plan has been submitted only in respect of a portion of a flight, other than the remaining portion
of a flight to destination, it shall, when required, be closed by an appropriate report to the relevant air traffic
services unit.
(c) When no air traffic services unit exists at the arrival aerodrome or operating site, the arrival report, when
required, shall be made as soon as practicable after landing and by the quickest means available to the
nearest air traffic services unit.
(d) When communication facilities at the arrival aerodrome or operating site are known to be inadequate and
alternate arrangements for the handling of arrival reports on the ground are not available, the following action
shall be taken. Immediately prior to landing the aircraft shall, if practicable, transmit to the appropriate air traffic
services unit, a message comparable to an arrival report, where such a report is required. Normally, this
transmission shall be made to the aeronautical station serving the air traffic services unit in charge of the flight
information region in which the aircraft is operated.
(e) Arrival reports made by aircraft shall contain the following elements of information:
(1) aircraft identification;
(2) departure aerodrome or operating site;
(3) destination aerodrome or operating site (only in the case of a diversionary landing);
(4) arrival aerodrome or operating site;
(5) time of arrival.
11. Flight Plan (FPL) Related Problems Resolution
For any problem with an FPL message (including RPLs within 20 hours of EOBT) sent to IFPS for a flight
departing from an aerodrome within BUCUREŞTI FIR contact:
IFPU_2 (Bretigny-sur-Orge, France)
AFTN: EUCBZMFP
SITA: PAREP7X
Tel:
+33 1 6988 1750
Fax: +33 1 6988 3822
12. Repetitive Flight Plans (RPLs)
Repetitive Flight Plan files for flights arriving, departing or overflying BUCUREŞTI FIR shall be submitted by the
RPL Originator to IFPS only to the following address:
SITA: BRUER7X
e-mail: rpl@eurocontrol.int
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9. Mesajele IFPS de răspuns operaţional (ORM)

IFPS foloseşte mesajele ORM pentru a indica originatorilor mesajelor şi/sau operatorilor aerieni stadiul procesării
unui mesaj. Mesajele ORM sunt scrise numai în formatul ADEXP, neexistând echivalent "ICAO/AFTN" al acestor
mesaje.
Mesajele ORM sunt următoarele:
1. Mesaj de confirmare (ACK - Acknowledge Message) este folosit pentru a confirma originatorului
procesarea cu succes a mesajului.
2. Mesaj de procesare manuală (MAN - Manual Message) se foloseşte pentru a indica operatorului ca s-a
detectat o eroare în mesajul transmis şi, ca urmare, mesajul este trimis pentru procesare manuală. Nu este
necesară nici o acţiune din partea originatorului.
3. Mesaj de respingere (REJ - Reject Message) se foloseste pentru a indica originatorului că mesajul
transmis nu a putut fi procesat, nici automat, nici manual. Fiecare mesaj REJ conţine o listă de câmpuri de
eroare în care este specificată natura erorilor din mesajul transmis. Originatorul mesajului va reacţiona
întotdeauna la primirea unui mesaj REJ prin amendarea mesajului original şi retransmiterea lui la IFPS.
10. Raportul de sosire (Închiderea unui plan de zbor - SERA.4020)
(a) Cât mai repede posibil după aterizare, trebuie transmis personal un raport de sosire, prin radiotelefonie, prin
intermediul legăturii de date sau prin alte mijloace prevăzute de AACR, către unitatea de servicii de trafic
aerian competentă de la aerodromul de sosire, pentru orice zbor pentru care s-a depus un plan de zbor care
acoperă întregul zbor sau porțiunea de zbor rămasă până la aerodromul de destinație.
(1) Nu se solicită prezentarea unui raport de sosire după aterizarea pe un aerodrom la care se furnizează
servicii de trafic aerian, cu condiția ca radiocomunicațiile sau semnalele vizuale să indice faptul că
aterizarea a fost observată.
(b) În cazul în care s-a depus un plan de zbor numai pentru o porțiune a unui zbor, diferită de porțiunea rămasă
până la destinație, respectivul plan de zbor se închide, atunci când se solicită acest lucru, printr-un raport
corespunzător către unitatea de servicii de trafic aerian competentă.
(c) În cazul în care nu există o unitate de servicii de trafic aerian la aerodromul sau la locul de operare de sosire,
raportul de sosire, atunci când este necesar, trebuie transmis cât mai repede posibil după aterizare și prin cel
mai rapid mijloc disponibil celei mai apropiate unități de servicii de trafic aerian.
(d) Dacă se știe că mijloacele de comunicație de la aerodromul sau locul de operare de sosire nu sunt
corespunzătoare și că nu sunt disponibile alte modalități de tratare la sol a rapoartelor de sosire, se
procedează după cum urmează: imediat înainte de aterizarea aeronavei, dacă este posibil, se transmite
unității de servicii de trafic aerian competente un mesaj asemănător unui raport de sosire, în cazul în care este
necesar un astfel de raport. În mod normal, acest mesaj este transmis stației aeronautice care deservește
unitatea de servicii de trafic aerian responsabilă pentru regiunea de informare a zborurilor în care este
exploatată aeronava.
(e) Rapoartele de sosire transmise de aeronave trebuie să conțină următoarele informații:
(1) identificarea aeronavei;
(2) aerodromul sau locul de operare de plecare;
(3) aerodromul sau locul de operare de destinație (numai în cazul aterizării într-un alt loc decât cel prevăzut);
(4) aerodromul sau locul de operare de sosire;
(5) ora de sosire.
11. Rezolvarea problemelor legate de planurile de zbor (FPL)
Pentru orice problemă legată de un mesaj FPL trimis la IFPS (inclusiv pentru planurile de zbor repetitive, dar nu
mai devreme de 20 de ore înainte de EOBT) pentru un zbor care decolează de pe un aerodrom din FIR
BUCUREŞTI contactaţi:
IFPU_2 (Bretigny-sur-Orge, France)
AFTN: EUCBZMFP
SITA: PAREP7X
Tel:
+33 1 6988 1750
Fax: +33 1 6988 3822
12. Planurile de Zbor repetitive (RPL)
Lista planurilor de zbor repetitive pentru zborurile care sosesc în, pleacă din sau survolează FIR BUCUREŞTI, va
fi trimisă de către originatorul RPL numai la IFPS la următoarele adrese:
SITA: BRUER7X
e-mail: rpl@eurocontrol.int
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RPL’s shall only be submitted to the RPL team by:
- e-mail or
- SITATEX
RPL’s shall be submitted to the RPL team either as a New List (NLST) or Revised List (RLST).
Prior to RPL’s submission the AO shall provide the RPL team with the following details:
- the full name of the aircraft operating company;
- the official ICAO 3-letter code of the AO;
- the country of origin;
- the name of the person responsible for RPLs and their telephone number;
- an e-mail or SITA address to coordinate necessary amendments made to any RPLs
by the RPL team;
- a H24 telephone number, including the country and area code, SITA/AFTN or e-mail address;
RPL’s have to be submitted to RPL Team no later than 4 working days before the first RPL in the file is generated
to the IFPS, with the following exemptions:
- RPL submissions covering AIRAC changes must be received by the RPL team at least 8 days prior to that
AIRAC;
- RPL submissions that relate to the following season shall be submitted to the RPL team not earlier than the
first day of October for the winter season, or the first day of March for the summer season and no later than 1
week before the start of the new season.
Each RPL shall be generated to the IFPS 20 hours prior to the Estimated Off-Block Time (EOBT) of that RPL, and
shall be subjected to the full IFPS processing at that time. Flight plan associated messages can be processed
only after that time.
AOs will receive an acknowledgement of the reception of all RPL Files received by the IFPS. If no
acknowledgement is received form EUROCONTROL within 2 working days of the dispatch, the RPL Originator
MUST contact RPL Team to confirm that the file has been received.
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Transmiterea listei planurilor de zbor repetitive se va face utilizând doar una din următoarele modalităţi:
- e-mail;
- SITATEX.
Planurile de zbor repetitive vor fi transmise către RPL Team în unul din următoarele moduri: o nouă listă (NLST)
sau o listă revizuită (RLST).
Premergător transmiterii planurilor de zbor repetitive (RPL), originatorul va comunica RPL Team toate datele
necesare de contact ale companiei, precum:
- numele complet al operatorului aerian;
- codul operatorului aerian format din 3 litere atribuit de ICAO;
- ţara de origine;
- numele şi telefonul persoanei de contact cu responsabilităţi privind RPL;
- adresa de e-mail sau SITA;
- numărul de telefon, adresa de e-mail sau adresa SITA/AFTN disponibile H24.
Planul de zbor repetitiv (RPL) se va folosi doar în cazul în care toate unităţile ATC, atât din cadrul IFPZ, cât şi din
exteriorul acesteia, permit utilizarea lui şi se va transmite în formatul RPL IFPS.
Depunerea planurilor de zbor repetitive (NLST si RLST) se va face cu cel puţin 4 zile lucrătoare înainte de ziua
generării primului RPL către IFPS, exceptând situaţiile:
- planurile de zbor repetitive sunt amendate în conformitate cu modificările cuprinse în ciclul AIRAC, caz în
care planurile de zbor repetitive (RPL) se vor transmite cu minimum 8 zile înainte de intrarea în vigoare a
acelui ciclu AIRAC;
- începutul noului sezon (vară/iarnă), situaţie în care planurile de zbor repetitive (RPL) se vor transmite după
data de 1 martie, respectiv 1 octombrie, dar nu mai târziu de 1 săptămână înainte de începutul noului sezon.
Fiecare RPL va fi generat către IFPS cu 20 de ore înainte de EOBT. Doar după generarea şi verificarea planului
de zbor, IFPS poate procesa mesaje asociate acestuia.
Operatorii de aeronave vor primi de la IFPS o confirmare a primirii listelor RPL. Dacă nu se primeşte această
confirmare de la EUROCONTROL în termen de 2 zile lucrătoare de la trimiterea fişierului originatorul RPL trebuie
să contacteze RPL Team pentru a i se confirma primirea.
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1. Interception (SERA.11015)
(a) Except for intercept and escort service provided on request to an aircraft, interception of civil aircraft shall be
governed by appropriate regulations and administrative directives issued by Member States in compliance with
the Convention on International Civil Aviation, and in particular Article 3(d) under which ICAO Contracting
States undertake, when issuing regulations for their State aircraft, to have due regard for the safety of
navigation of civil aircraft.
(b) The pilot-in-command of a civil aircraft, when intercepted, shall:
(1) immediately follow the instructions given by the intercepting aircraft, interpreting and responding to visual
signals in accordance with the specifications in Tables S11-1 and S11-2;
(2) notify, if possible, the appropriate air traffic services unit;
(3) attempt to establish radio-communication with the intercepting aircraft or with the appropriate intercept
control unit, by making a general call on the emergency frequency 121,5 MHz, giving the identity of the
intercepted aircraft and the nature of the flight; and if no contact has been established and if practicable,
repeating this call on the emergency frequency 243 MHz;
(4) if equipped with SSR transponder, select Mode A, Code 7700, unless otherwise instructed by the
appropriate air traffic services unit;
(5) if equipped with ADS-B or ADS-C, select the appropriate emergency functionality, if available, unless
otherwise instructed by the appropriate air traffic services unit.
Signals initiated by intercepting aircraft and responses by intercepted aircraft.
Series INTERCEPTING Aircraft Signals
1

DAY or NIGHT — Rocking aircraft and
flashing navigational lights at irregular
intervals (and landing lights in the case
of a helicopter) from a position slightly
above and ahead of, and normally to
the left of, the intercepted aircraft (or to
the right if the intercepted aircraft is a
helicopter)
and,
after
acknowledgement, a slow level turn,
normally to the left (or to the right in the
case of a helicopter) on the desired
heading.

Meaning

INTERCEPTED
Responds

Aircraft

Meaning

DAY or NIGHT - Rocking aircraft,
flashing navigational lights at
irregular intervals and following.

Understood, will
comply.

You may
proceed..

DAY or NIGHT — Rocking the
aircraft.

Understood, will
comply..

Land at
this
aerodrome.

DAY or NIGHT — Lowering landing
gear, (if fitted), showing steady
landing lights and following the
intercepting aircraft and, if, after
overflying the runway in use or
helicopter landing area, landing is
considered safe, proceeding to land.

Understood, will
comply.

You have
been
intercepted.
Follow me.

Note 1 - Meteorological conditions or
terrain may require the intercepting
aircraft to reverse the positions and
direction of turn given above in Series
1.

2

3

Note 2 - If the intercepted aircraft is not
able to keep pace with the intercepting
aircraft, the latter is expected to fly a
series of race-track patterns and to rock
the aircraft each time it passes the
intercepted aircraft.
DAY or NIGHT — An abrupt breakaway
manoeuvre from the intercepted aircraft
consisting of a climbing turn of 90
degrees or more without crossing the
line of flight of the intercepted aircraft.
DAY or NIGHT — Lowering landing
gear (if fitted), showing steady landing
lights and overflying runway in use or, if
the intercepted aircraft is a helicopter,
overflying the helicopter landing area. In
the case of helicopters, the intercepting
helicopter makes a landing approach,
coming to hover near to the landing
area.
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ENR 1.12 INTERCEPTAREA AERONAVELOR CIVILE
1. Interceptarea (SERA.11015)
(a) Cu excepția serviciilor de interceptare și escortă furnizate la cerere unei aeronave, interceptarea aeronavelor
civile este guvernată de reglementările și directivele administrative corespunzătoare emise de statele membre
în conformitate cu Convenția privind aviația civilă internațională, în special articolul 3 litera (d), potrivit căruia
statele contractante ale OACI se angajează ca, în momentul emiterii de reglementări pentru aeronavele lor de
stat, să țină cont în mod corespunzător de siguranța navigației aeronavelor civile.
(b) Pilotul comandant al unei aeronave civile interceptate trebuie:
(1) să urmeze imediat instrucțiunile date de aeronava interceptoare, interpretând și răspunzând la semnale
vizuale în conformitate cu specificațiile din tabelele S11-1 și S11-2;
(2) să notifice, dacă este posibil, unitatea de servicii de trafic aerian competentă;
(3) să încerce să stabilească comunicația radio cu aeronava interceptoare sau cu unitatea corespunzătoare de
control al interceptării, efectuând un apel general pe frecvența de urgență de 121,5 MHz, comunicând
identitatea aeronavei interceptate și natura zborului și, dacă nu s-a stabilit contactul și dacă este posibil,
repetând acest apel pe frecvența de urgență de 243 MHz;
(4) dacă este echipată cu transponder SSR, să selecteze modul A și codul 7700, cu excepția cazului în care
unitatea de servicii de trafic aerian competentă îi transmite alte instrucțiuni;
(5) dacă este echipată cu ADS-B sau ADS-C, să selecteze funcția de urgență adecvată, dacă este disponibilă,
cu excepția cazului în care unitatea de servicii de trafic aerian competentă îi transmite alte instrucțiuni.
Semnale inițiate de aeronava interceptoare și răspunsurile aeronavei interceptate.
Seria
1

Semnale ale aeronavei
INTERCEPTOARE
ZIUA sau NOAPTEA – Balansează
aeronava și aprinde intermitent, la intervale
neregulate, luminile de navigație (și luminile
de aterizare în cazul unui elicopter) dintr-o
poziție ușor deasupra și în fața, normal în
stânga, aeronavei interceptate (sau în
dreapta dacă aeronava interceptată este un
elicopter) și, după confirmare, un ușor viraj,
normal către stânga (sau către dreapta în
cazul unui elicopter) în direcția dorită.

Înțeles

Răspunsurile aeronavei
INTERCEPTATE

Înțeles

Ați fost
interceptat.
Urmați-mă!

ZIUA sau NOAPTEA –
Balansează aeronava și
aprinde/stinge luminile de
navigație la intervale
neregulate și urmează
aeronava interceptoare.

Am înțeles. Mă voi
conforma.

Puteți
continua.

ZIUA sau NOAPTEA –
Balansează aeronava.

Am înțeles. Mă voi
conforma.

Aterizați la
acest
aerodrom.

ZIUA sau NOAPTEA –
Coboară trenul de aterizare
(dacă are în dotare), aprinde
continuu luminile de aterizare,
urmează aeronava
interceptoare și, dacă după
survolarea pistei în serviciu
sau a zonei de aterizare pentru
elicoptere, se consideră că
aterizarea este sigură,
aterizează.

Am înțeles. Mă voi
conforma

Nota 1 – Condițiile meteorologice sau de
relief pot impune aeronavei interceptoare
să inverseze pozițiile și direcția virajului
prevăzute la seria 1 de mai sus.

2

3

Nota 2 – Dacă aeronava interceptată nu
poate zbura la fel de rapid ca aeronava
interceptoare, aceasta din urmă trebuie să
execute o serie de viraje circulare și să
balanseze aeronava de fiecare dată când
depășește aeronava interceptată.
ZIUA sau NOAPTEA – O manevră hotărâtă
de degajare din dreptul aeronavei
interceptate, constând în executarea unui
viraj în urcare de 90 de grade sau mai
mare, fără traversarea direcției de zbor a
aeronavei interceptate.
ZIUA sau NOAPTEA – Coboară trenul de
aterizare (dacă are în dotare), aprinde
continuu luminile de aterizare și survolează
pista în serviciu sau, dacă aeronava
interceptată este un elicopter, survolează
zona de aterizare pentru elicoptere. În cazul
elicopterelor, elicopterul interceptor execută
o apropiere pentru aterizare, zburând la
punct fix în apropierea zonei de aterizare.
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Signals initiated by intercepted aircraft and responses by intercepting aircraft.
Series
INTERCEPTED Aircraft Signals
Meaning
INTERCEPTING Aircraft
Responds
4
DAY or NIGHT - Raising landing Aerodrome DAY or NIGHT - If it is desired
gear (if fitted) and flashing landing you have
that the intercepted aircraft
lights while passing over runway in designated follow the intercepting aircraft to
use or helicopter landing area at a is
an alternate aerodrome, the
height exceeding 300 m (1 000 ft) inadequate. intercepting aircraft raises its
but not exceeding 600 m (2 000 ft)
landing gear (if fitted) and uses
(in the case of a helicopter, at a
the Series 1 signals prescribed
height exceeding 50 m (170 ft) but
for intercepting aircraft.
not exceeding 100 m (330 ft))
above the aerodrome level, and
If it is decided to release the
continuing to circle runway in use
intercepted aircraft, the
or helicopter landing area. If unable
intercepting aircraft uses the
to flash landing lights, flash any
Series 2 signals prescribed
other lights available..
5
DAY or NIGHT - Regular switching Cannot
DAY or NIGHT - Use Series 2
on and off of all available lights but comply.
signals prescribed for
in such a manner as to be distinct
intercepting aircraft.
from flashing lights.
6
DAY or NIGHT - Irregular flashing In
DAY or NIGHT - Use Series 2
of all available lights.
distress.
signals prescribed for
intercepting aircraft.

Meaning
Understood,
follow me.
Understood, you
may proceed.

Understood.

Understood..

(c) If any instructions received by radio from any sources conflict with those given by the intercepting aircraft by
visual signals, the intercepted aircraft shall request immediate clarification while continuing to comply with the
visual instructions given by the intercepting aircraft.
(d) If any instructions received by radio from any sources conflict with those given by the intercepting aircraft by
radio, the intercepted aircraft shall request immediate clarification while continuing to comply with the radio
instructions given by the intercepting aircraft.
(e) If radio contact is established during interception but communication in a common language is not possible,
attempts shall be made to convey instructions, acknowledgement of instructions and essential information by
using the phrases and pronunciations in Table S11-3 and transmitting each phrase twice:
Phrases for use by INTERCEPTING aircraft
Phrase
Pronunciation
Meaning
(1)
CALL SIGN
KOL SA-IN
What is your call
sign?
FOLLOW
FOL-LO
Follow me
DESCEND
YOU LAND
PROCEED

DEE-SEND
YOULAAND
PRO-SEED

Descend for
landing
Land at this
aerodrome

Phrases for use by INTERCEPTED aircraft
Phrase
Pronunciation
Meaning
(1)
My call sign is
CALL SIGN
KOL SA-IN
(call sign)
(call sign) ( 2 ) (call sign)
VILCO
VILL-KO
Understood, will
comply
____
CAN NOT
REPEAT

KANN NOTT
REE-PEET

AM LOST

AMLOSST

MAYDAY
HIJACK ( 3 )

MEYDAY
HAI-JACK

Unable to comply
Repeat your
instruction
Position unknown

You may proceed
I am in distress
I have been
hijacked
I request to land
at (place name)
I require descent

LAND (place
LAAND (place
name)
name)
DESCEND
DEE-SEND
( 1 ) In the second column, syllables to be emphasised are underlined.
( 2 ) The call sign required to be given is that used in radiotelephony communications with air traffic services
units and corresponding to the aircraft identification in the flight plan.
( 3 ) Circumstances may not always permit, nor make desirable, the use of the phrase ‘HIJACK’.
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Semnale inițiate de aeronava interceptată și răspunsurile aeronavei interceptoare.
Semnale ale aeronavei
Înțeles
Răspunsurile aeronavei
Seria
INTERCEPTATE
INTERCEPTOARE
4
ZIUA sau NOAPTEA - Escamotează
Aerodromul ZIUA sau NOAPTEA trenul de aterizare (dacă are în dotare) pe care l-ați Dacă se dorește ca
și aprinde intermitent luminile de
desemnat
aeronava interceptată să
aterizare în timp ce survolează pista în este
urmeze aeronava
serviciu sau zona de aterizare a
inadecvat.
interceptoare la un
elicopterelor la o înălțime mai mare de
aerodrom de rezervă,
300 m (1 000 ft), dar nu mai mare de
aeronava interceptoare
600 m (2 000 ft) [în cazul unui
escamotează trenul de
elicopter, la o înălțime mai mare de 50
aterizare (dacă are în
m (170 ft), dar nu mai mare de 100 m
dotare) și utilizează
(330 ft)] peste nivelul aerodromului și
semnalele de la seria 1
continuând să se rotească în jurul
prevăzute pentru aeronava
pistei în serviciu sau al zonei de
interceptoare. Dacă se
aterizare a elicopterelor. Dacă nu este
decide eliberarea aeronavei
posibilă utilizarea intermitentă a
interceptate, aeronava
luminilor de aterizare, aprinde alte
interceptoare utilizează
lumini disponibile.
semnalele de la seria 2
prevăzute pentru aeronava
interceptoare.
5
ZIUA sau NOAPTEA - Aprinde și
Nu ne
ZIUA sau NOAPTEA stinge regulat toate luminile, dar într-un putem
Utilizează semnalele de la
mod diferit de aprinderea intermitentă a conforma.
seria 2 prevăzute pentru
luminilor.
aeronava interceptoare.
6

ZIUA sau NOAPTEA - Aprinde
intermitent, la intervale neregulate,
toate luminile disponibile.

În pericol.

ZIUA sau NOAPTEA Utilizează semnalele de la
seria 2 prevăzute pentru
aeronava interceptoare.

Înțeles
Am înțeles.
Urmați-mă.
Am înțeles.
Puteți continua.

Am înțeles.

Am înțeles.

(c) Dacă se primesc, prin radio, din orice surse, instrucțiuni care sunt în contradicție cu cele transmise de
aeronava interceptoare prin semnale vizuale, aeronava interceptată trebuie să solicite imediat clarificări,
continuând să se conformeze instrucțiunilor vizuale transmise de aeronava interceptoare.
(d) Dacă se primesc, prin radio, din orice surse, instrucțiuni care sunt în contradicție cu cele transmise de
aeronava interceptoare prin radio, aeronava interceptată trebuie să solicite imediat clarificări, continuând să se
conformeze instrucțiunilor transmise prin radio de aeronava interceptoare.
(e) Dacă se stabilește contactul radio în timpul interceptării, dar comunicarea nu este posibilă într-o limbă
comună, se încearcă să se transmită instrucțiuni, confirmarea instrucțiunilor și informații esențiale prin
utilizarea frazelor și pronunțiilor din tabelul S11-3, fiecare frază fiind transmisă de două ori:
Frazele utilizate de aeronava INTERCEPTOARE
Fraza
Pronunția ( 1 )
Înțeles
CALL SIGN
KOL SAIN
Care este indicativul
dvs. de apel?
FOLLOW

FOL-LOU

Urmați-mă

DESCEND

DI-SEND

Coborâți pentru
aterizare

YOU LAND
PROCEED

IULEND
PRO-SIID

Aterizați la acest
aerodrom

Frazele utilizate de aeronava INTERCEPTATĂ
Fraza
Pronunția ( 1 )
Înțeles
KOL SAIN
Indicativul meu este
CALL SIGN
(indicativ de apel)
(indicativ de
(indicativ de
apel) ( 2 )
apel)
WILCO
UIL-KO
Am înțeles, mă voi
conforma
-----CAN NOT
REPEAT

KEN NOT
RI-PIIT

AM LOST

EMLOST

Nu mă pot conforma
Repetați
instrucțiunile
Poziție necunoscută

Puteți continua

MAYDAY
MEIDEI
Sunt în pericol
HIJACK ( 3 )
HAI-GEK
Sunt deturnat
LAND (numele
LEND (numele
Cer să aterizez la
locului)
locului)
(numele locului)
DESCEND
DI-SEND
Cer să cobor
( 1 ) În coloana a doua silabele care trebuie accentuate sunt subliniate.
( 2 ) Indicativul de apel solicitat este cel utilizat în comunicațiile radiotelefonice cu unitățile de servicii de trafic aerian și
corespunde identificării aeronavei din planul de zbor.
( 3 ) S-ar putea ca împrejurările să nu permită întotdeauna utilizarea frazei „HIJACK” sau ca acest lucru să nu fie de dorit.
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(f) As soon as an air traffic services unit learns that an aircraft is being intercepted in its area of responsibility, it
shall take such of the following steps as are appropriate in the circumstances:
(1) attempt to establish two-way communication with the intercepted aircraft via any means available, including
the emergency radio frequency 121,5 MHz, unless such communication already exists;
(2) inform the pilot of the intercepted aircraft of the interception;
(3) establish contact with the intercept control unit maintaining two-way communication with the intercepting
aircraft and provide it with available information concerning the aircraft;
(4) relay messages between the intercepting aircraft or the intercept control unit and the intercepted aircraft, as
necessary;
(5) in close coordination with the intercept control unit take all necessary steps to ensure the safety of the
intercepted aircraft;
(6) inform air traffic services units serving adjacent flight information regions if it appears that the aircraft has
strayed from such adjacent flight information regions.
(g) As soon as an air traffic services unit learns that an aircraft is being intercepted outside its area of
responsibility, it shall take such of the following steps as are appropriate in the circumstances:
(1) inform the air traffic services unit serving the airspace in which the interception is taking place, providing
this unit with available information that will assist in identifying the aircraft and requesting it to take action in
accordance with (f);
(2) relay messages between the intercepted aircraft and the appropriate air traffic services unit, the intercept
control unit or the intercepting aircraft.
2. The situations in which an aircraft use unauthorized Romanian airspace are the following:
(a) take-off from an airport, aerodrome or other place on Romanian national territory without having been
authorized to do so by law enforcement bodies;
(b) deviation from the flight path approved by the authorization received from the law enforcement bodies, without
the notification of the air traffic authorities;
(c) entry into the Romanian airspace without the authorization given by the law enforcement bodies;
(d) landing, landing on water or deck-landing without authorization;
(e) interruption of two way communication and / or illicit interference on board the aircraft, regardless of whether
the flight is in accordance with received authorization or whether the aircraft was hijacked;
(f) non-compliance by the crew of an aircraft with the provisions of the air traffic control units.
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(f) De îndată ce o unitate de servicii de trafic aerian află că o aeronavă este interceptată în zona sa de
responsabilitate, aceasta trebuie să ia, dintre cele prezentate în continuare, măsurile potrivite circumstanțelor
respective:
(1) să încerce să stabilească comunicația bilaterală cu aeronava interceptată prin orice mijloace disponibile,
inclusiv utilizând frecvența radio de urgență de 121,5 MHz, exceptând situația în care s-a stabilit deja o
astfel de comunicație;
(2) să informeze pilotul aeronavei interceptate despre interceptare;
(3) să stabilească contactul cu unitatea de control al interceptării care menține comunicația bilaterală cu
aeronava interceptoare și să îi furnizeze acesteia informațiile disponibile despre aeronavă;
(4) să efectueze releu pentru mesajele dintre aeronava interceptoare sau unitatea de control al interceptării și
aeronava interceptată, potrivit necesităților;
(5) în strânsă coordonare cu unitatea de control al interceptării, să ia toate măsurile necesare pentru a asigura
siguranța aeronavei interceptate;
(6) să informeze unitățile de servicii de trafic aerian care deservesc regiunile de informare a zborurilor
adiacente dacă pare că aeronava s-a rătăcit venind dintr-o astfel de regiune de informare a zborurilor
adiacentă.
(g) De îndată ce o unitate de servicii de trafic aerian află că o aeronavă este interceptată în afara zonei sale de
responsabilitate, aceasta trebuie să ia, dintre cele prezentate în continuare, măsurile potrivite circumstanțelor
respective:
(1) să informeze unitatea de servicii de trafic aerian care deservește spațiul aerian în care are loc
interceptarea, furnizând acestei unități informațiile disponibile care pot ajuta la identificarea aeronavei și
solicitându-i să ia măsuri potrivit literei (f);
(2) să efectueze releu pentru mesajele între aeronava interceptată și unitatea de servicii de trafic aerian
corespunzătoare, unitatea de control al interceptării sau aeronava interceptoare.
2. Situaţiile în care aeronavele utilizează neautorizat spaţiul aerian al României sunt următoarele:
(a) decolarea de pe un aeroport, aerodrom sau un alt loc de pe teritoriul naţional fără a avea autorizare in acest
sens de la autorităţile în drept;
(b) abaterea de la traiectul de zbor aprobat prin autorizarea primită de la autorităţile în drept, fără înştiinţarea
unităţilor de trafic aerian;
(c) intrarea în spaţiul aerian al Romaniei fără autorizarea data de autorităţile în drept;
(d) aterizarea, amerizarea sau apuntarea fără autorizare;
(e) întreruperea legaturii radio şi/sau intervenţia ilicită la bordul aeronavei, indiferent dacă se respectă autorizarea
primită sau daca aeronava a fost deturnată;
(f) nerespectarea de către echipajul unei aeronave a dispoziţiilor unităţilor de trafic aerian.
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ENR 1.13 INTERFERENCE AND EMERGENCY CONTINGENCIES
1. Unlawful interference (SERA.11001)
(a) An aircraft which is being subjected to unlawful interference shall endeavour to set the transponder to Code
7500 and notify the appropriate ATS unit of, any significant circumstances associated therewith and any
deviation from the current flight plan necessitated by the circumstances, in order to enable the ATS unit to give
priority to the aircraft and to minimise conflict with other aircraft.
(b) If an aircraft is subjected to unlawful interference, the pilot-in-command shall attempt to land as soon as
practicable at the nearest suitable aerodrome or at a dedicated aerodrome assigned by Romanian CAA unless
considerations aboard the aircraft dictate otherwise.
2. Service to aircraft in the event of an emergency (SERA.11005)
(a) In the case of an aircraft known or believed to be in a state of emergency, including being subjected to
unlawful interference, air traffic services units shall give the aircraft maximum consideration, assistance and
priority over other aircraft as may be necessitated by the circumstances.
(b) When an occurrence of unlawful interference with an aircraft takes place or is suspected, air traffic services
units shall attend promptly to requests by the aircraft. Information pertinent to the safe conduct of the flight
shall continue to be transmitted and necessary action shall be taken to expedite the conduct of all phases of
the flight, especially the safe landing of the aircraft.
(c) When an occurrence of unlawful interference with an aircraft takes place or is suspected, air traffic services
units shall, in accordance with locally agreed procedures, immediately inform the appropriate authority
designated by the State and exchange necessary information with the aircraft operator or its designated
representative.
3. Strayed or unidentified aircraft (SERA.11010)
(a) As soon as an air traffic services unit becomes aware of a strayed aircraft it shall take all necessary steps as
outlined in (1) and (3) to assist the aircraft and to safeguard its flight.
(1) If the aircraft’s position is not known, the air traffic services unit shall:
(i) attempt to establish two-way communication with the aircraft, unless such communication already
exists;
(ii) use all available means to determine its position;
(iii) inform other air traffic services units into whose area the aircraft may have strayed or may stray, taking
into account all the factors which may have affected the navigation of the aircraft in the circumstances;
(iv)inform, in accordance with locally agreed procedures, appropriate military units and provide them with
pertinent flight plan and other data concerning strayed aircraft;
(v) request from the units referred to in (iii) and (iv) and from other aircraft in flight every assistance in
establishing communication with the aircraft and determining its position.
(2) The requirements in (1)(iv) and (1)(v) shall apply also to air traffic services units informed in accordance
with (1)(iii).
(3) When the aircraft’s position is established, the air traffic services unit shall:
(i) advise the aircraft of its position and the corrective action to be taken. This advice shall be immediately
provided when the ATS unit is aware that there is a possibility of interception or other hazard to the
safety of the aircraft; and
(ii) provide, as necessary, other air traffic services units and appropriate military units with relevant
information concerning the strayed aircraft and any advice given to that aircraft.
(b) As soon as an air traffic services unit becomes aware of an unidentified aircraft in its area, it shall endeavour
to establish the identity of the aircraft whenever this is necessary for the provision of air traffic services or
required by the appropriate military authorities in accordance with locally agreed procedures. To this end, the
air traffic services unit shall take such of the following steps as are appropriate in the circumstances:
(1) attempt to establish two-way communication with the aircraft;
(2) inquire of other air traffic services units within the flight information region about the flight and request their
assistance in establishing two- way communication with the aircraft;
(3) inquire of air traffic services units serving the adjacent flight information regions about the flight and request
their assistance in establishing two- way communication with the aircraft;
(4) attempt to obtain information from other aircraft in the area;
(5) the air traffic services unit shall, as necessary, inform the appropriate military unit as soon as the identity of
the aircraft has been established.
(c) In the case of a strayed or unidentified aircraft, the possibility of the aircraft being subject of unlawful
interference shall be taken into account. Should the air traffic services unit consider that a strayed or
unidentified aircraft may be the subject of unlawful interference, the appropriate authority designated by the
State shall immediately be informed, in accordance with locally agreed procedures.

Civil Aviation Authority
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ENR 1.13 INTERVENŢIE ŞI INTERVENŢIE ÎN CAZ DE URGENŢĂ
1. Intervenție ilicită (SERA.11001)
(a) O aeronavă care este supusă unei intervenții ilicite face tot posibilul să selecteze pe transponder codul 7500 și să
notifice unității ATS competente orice circumstanță semnificativă asociată și orice abatere de la planul de zbor
curent impusă de împrejurări, pentru a permite unității ATS să acorde prioritate aeronavei și să reducă la minimum
conflictele cu alte aeronave.
(b) În cazul în care o aeronavă este supusă unei intervenții ilicite, pilotul comandant trebuie să încerce să aterizeze cât
mai repede posibil la cel mai apropiat aerodrom adecvat sau la un aerodrom specific desemnat de autoritatea
competentă, cu excepția cazului în care situația de la bordul aeronavei impune alte măsuri.

2. Servicii pentru aeronave în eventualitatea unei urgențe (SERA.11005)
(a) Unitățile de servicii de trafic aerian acordă atenție, asistență și prioritate maxime în raport cu orice altă aeronavă,
potrivit necesităților impuse de circumstanțe, oricărei aeronave despre care se cunoaște sau se suspectează că se
află într-o stare de urgență, inclusiv în situația în care este supusă unei intervenții ilicite.
(b) Atunci când are loc sau se suspectează că are loc o intervenție ilicită asupra unei aeronave, unitățile de servicii de
trafic aerian răspund prompt cererilor din partea aeronavei. Se continuă transmiterea de informații pertinente pentru
desfășurarea în siguranță a zborului și se iau măsurile necesare în scopul accelerării desfășurării tuturor fazelor
zborului, în mod special a aterizării în siguranță a aeronavei.
(c) Atunci când are loc sau se suspectează că are loc o intervenție ilicită asupra unei aeronave, unitățile de servicii de
trafic aerian trebuie să informeze imediat, în concordanță cu procedurile convenite local, autoritatea
corespunzătoare desemnată de stat și trebuie să schimbe informațiile necesare cu operatorul aeronavei sau cu
reprezentantul desemnat al acestuia.
3. Aeronave rătăcite sau neidentificate (SERA.11010)
(a) De îndată ce o unitate de servicii de trafic aerian află despre o aeronavă rătăcită, unitatea trebuie să ia toate
măsurile necesare indicate la punctele 1 și 3 în scopul asistării aeronavei și asigurării siguranței zborului acesteia.
(1) Dacă poziția aeronavei nu este cunoscută, unitatea de servicii de trafic aerian trebuie:
(i) să încerce să stabilească comunicația bilaterală cu aeronava, exceptând situația în care există deja o astfel
de comunicație;
(ii) să utilizeze toate mijloacele disponibile pentru a determina poziția aeronavei;
(iii) să informeze celelalte unități de servicii de trafic aerian în ale căror zone de responsabilitate este posibil ca
aeronava să se fi rătăcit sau să se rătăcească, luând în considerare toți factorii care ar fi putut să afecteze
navigația aeronavei în circumstanțele respective;
(iv) să informeze, potrivit procedurilor convenite local, unitățile militare corespunzătoare și să le furnizeze date
despre planul de zbor și alte date pertinente referitoare la aeronava rătăcită;
(v) să solicite, din partea unităților menționate la subpunctele (iii) și (iv), precum și din partea altor aeronave
aflate în zbor, toată asistența posibilă pentru a stabili comunicația cu aeronava și pentru a determina poziția
acesteia.
(2) Cerințele de la punctul 1 subpunctele (iv) și (v) se aplică și unităților de servicii de trafic aerian informate în
conformitate cu punctul 1 subpunctul (iii).
(3) În situația în care se stabilește poziția aeronavei, unitatea de servicii de trafic aerian trebuie:
(i) să îi indice aeronavei poziția și măsura corectivă care trebuie luată. Aceste indicații se furnizează imediat, cu
condiția ca unitatea ATS să aibă cunoștință de faptul că există posibilitatea de interceptare sau de alte
pericole pentru siguranța aeronavei; și
(ii) să furnizeze, potrivit necesităților, celorlalte unități de servicii de trafic aerian și unităților militare
corespunzătoare informații relevante privind aeronava rătăcită, precum și orice indicații transmise respectivei
aeronave.

(b) De îndată ce o unitate de servicii de trafic aerian află despre existența unei aeronave neidentificate în zona sa
de responsabilitate, aceasta se străduiește să stabilească identitatea aeronavei, ori de câte ori acest lucru
este necesar pentru furnizarea serviciilor de trafic aerian sau este solicitat de autoritățile militare
corespunzătoare potrivit procedurilor convenite local. În acest scop, unitatea de servicii de trafic aerian trebuie
să ia, dintre cele prezentate în continuare, măsurile potrivite circumstanțelor respective:
(1) încearcă să stabilească comunicația bilaterală cu aeronava;
(2) solicită informații despre zbor de la alte unități de servicii de trafic aerian din cadrul respectivei regiuni de
informare a zborurilor și le solicită sprijinul în vederea stabilirii comunicației bilaterale cu aeronava;
(3) solicită informații despre zbor de la unitățile de servicii de trafic aerian care deservesc regiunile de
informare a zborurilor adiacente și le solicită sprijin în vederea stabilirii comunicației bilaterale cu aeronava;
(4) încearcă să obțină informații de la alte aeronave aflate în zona respectivă;
(5) unitatea de servicii de trafic aerian informează, potrivit necesităților, unitatea militară corespunzătoare de
îndată ce este stabilită identitatea aeronavei.
(c) În cazul unei aeronave rătăcite sau neidentificate trebuie avută în vedere posibilitatea ca aeronava să facă
obiectul unei intervenții ilicite. Atunci când unitatea de servicii de trafic aerian consideră că o aeronavă rătăcită
sau neidentificată poate face obiectul unei intervenții ilicite, aceasta trebuie să informeze imediat autoritatea
corespunzătoare desemnată de stat, conform procedurilor convenite local.
AIRAC AIP AMDT 08/17
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ENR 1.14 AIR TRAFFIC INCIDENTS
Reporting air traffic incidents is made in accordance with Regulation (EU) No 996/2010 amended and in
accordance with national regulation RACR -REAC edition July 2016.
In accordance with national regulation RACR REAC for mandatory reporting should be used the following:
a) internal mandatory reporting system developed at the organization level;
b) mandatory reporting system created by CIAS at national level; reporting to CIAS shall be made as follows:
(i) on-line on the CIAS webpage http://www.cias.gov.ro/index.php/en/ or by downloading the forms from the
CIAS webpage and transmiting them by alternative means(fax, e-mail, etc.); this method can be used for
maximum 12 months from the entry into force of RACR REAC;
(ii) for organization that use in the internal reporting system the ECCAIRS system, by transmiting the event
report in ECCAIRS format compatible with the version used in the national reporting system.
For reporting the following form should be used:
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ENR 1.14 INCIDENTE DE TRAFIC AERIAN
Raportarea incidentelor de trafic aerian se face in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 996/2010 cu
amendamentele ulterioare și în conformitate cu RACR -REAC ediţia Iulie/2016.
În conformitate cu regulamentul national RACR REAC pentru raportarea obligatorie se utilizează
a) sistemele de raportare obligatorie dezvoltate la nivel intern în cadrul organizaţiilor; şi
b) sistemul de raportare obligatorie, instituit de CIAS la nivel naţional; raportarea către CIAS se va face după cum
urmează:
(i) on-line pe pagina web a CIAS http://www.cias.gov.ro/index.php/ro/ sau prin descărcarea formularelor de
raportare de pe pagina web a CIAS şi transmiterea acestora utilizând mijloace alternative (fax, poştă
electronică etc.); această modalitate de raportare poate fi utilizată pe o perioadă de maximum 12 luni de la
intrarea în vigoare a RACR REAC;
(ii) pentru organizaţiile care utilizează în sistemul intern de raportare aplicaţia ECCAIRS, prin transmiterea
raportului de eveniment în format ECCAIRS, compatibil cu versiunea utilizată în sistemul naţional de
raportare.
Pentru raportarea incidentelor se folosete următorul formular:
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LRCL AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME
LRCL - CLUJ NAPOCA / Avram Iancu
LRCL AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA
1
2
3
4
5
6

ARP co-ordinates and site at AD
Direction and distance from city
Elevation/Reference temperature
Geoid undulation at AD ELEV PSN
MAG VAR/ Annual rate of change
AD Administration, address, telephone,
telefax, e-mail, AFS, website

7
8

Types of traffic permitted (IFR/VFR)
Remarks

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

AD Administration
Customs and immigration
Health and sanitation
AIS Briefing Office
ATS Reporting Office (ARO)
MET Briefing Office
ATS
Fuelling
Handling
Security
De-icing
Remarks

1

Cargo-handling facilities

2
3

Fuel/Oil types
Fuelling facilities/capacity

4
5
6
7

De-icing facilities
Hangar space for visiting aircraft
Repair facilities for visiting aircraft
Remarks

1
2
3
4
5

Hotels
Restaurants
Transportation
Medical facilities
Bank and Post Office

6
7

Tourist Office
Remarks

464721N 0234132E on RWY centre line, 1457M from THR07
9 km East from Cluj Napoca.
1039 FT / 26.3°C
133 FT
5°E (2015) / 7.0’E
Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj
Str. Traian Vuia, nr. 149 , Cluj-Napoca, cod 400397
Tel: +40-(0)264-307500; +40-(0)264-416702; +40-(0)264-416708
Fax: +40-(0)264-416712; +40-(0)264-307505
Telex: 031288 AEROPCL R
AFS: LRCLRAYD
e-mail: office@airportcluj.ro
SITA: CLJAPXH
WEB: www.airportcluj.ro
IFR/VFR
Nil

LRCL AD 2.3 OPERATIONAL HOURS
H24
H24
H24
H24
H24
H24
H24
H24
H24
H24
H24
Nil

LRCL AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES
8 electric tractors, 3 diesel tractors, 31 dollies, 6 GPU 115V/400Hz and
28.5V, 2 GPU 28.5V, 1 air start unit, 3 self-propelled lavatory service
vehicle, 3 self-propelled potable water service vehicles, 5 self-propelled
conveyor belts, forklifts, 5 self-propelled passenger stairs, 6 towed
passenger stairs, 5 passenger buses, 4 passenger/crew minibuses, 1
PRM transportation vehicle, 2 aircraft toeing/push-back tractors, railway
station in vicinity.
Kerosene JET A1/Nil
2 trucks / each of 22100 L
Kerosene storage: 396m3.
4 de/anti-icing units, with liquid type II.
Nil
Nil
Nil

LRCL AD 2.5 PASSENGER FACILITIES

ROMATSA

Hotels in town.
Restaurant and snack bar on the airport.
Buses, taxis from the AD.
First aid on the AD, Ambulance, hospitals in town.
In departure terminal and in town.
Exchange Offices in both terminals.
ATM in arrival and departure terminals.
Tourist Office in terminal.
Rent-a-car Office, Tel: +40-(0)264-439403; +40-(0)264-417740;
+40-(0)745-834368; +40-(0)741-217166.
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LRCL AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES

1
2

AD category for fire fighting
Rescue equipment

3
4

Capability for removal of disabled aircraft
Remarks

1

Types of clearing equipment

2

Clearance priorities

3

Remarks

1

Apron designation, surface and strength

CAT 7 / CAT8 available O/R
2 vehicles with extrication equipment / 3 vehicles when CAT 8
requested.
Nil
Nil

LRCL AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING
Mechanical: 4 trucks with plough, brush and sweep blower, 1 tractor
with plough and brush, 1 snow blower.
Chemical: 1 truck with plough, brush and de-icing liquid spreader, 1
tractor with plough and de-icing solid material spreader.
1. RWY 07/25
2. TWY F, D, G, A
3. APRON 1, APRON 4, APRON 3
4. Other surfaces
Information on snow clearance published from November to April in
NOTAM (SNOWTAM). See also the snow plan in section AD 1.2.2

LRCL AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA
Surface:
Strength:
2

Taxiway designation, width, surface and
strength

Width:

Surface:
Strength:
3
4
5

ACL location and elevation
VOR checkpoints
INS checkpoints

Nil
Nil

APRON 1

APRON 4
6

Remarks

Apron 1: Concrete
Apron 3: Concrete
Apron 4: Concrete
Apron 1: 36/R/D/W/T
Apron 3: 36/R/D/W/T
Apron 4: 105/R/D/W/T
TWY A: 18 M
TWY D: 18 M
TWY F: 25 M
TWY G: 25 M
TWY A, D, F, G: Concrete
TWY A, D: 36/R/D/W/T
TWY F, G: 114/R/B/W/T
INS 1: 464659.36N 0234107.06E
INS 2: 464659.59N 0234108.65E
INS 3: 464659.83N 0234110.40E
INS 4: 464700.20N 0234115.17E
INS 5: 464700.50N 0234117.43E
INS 6: 464700.81N 0234119.70E
INS 7: 464657.69N 0234108.48E
INS 8: 464658.01N 0234110.73E
INS 9: 464658.33N 0234112.98E
INS 10: 464713.72N 0234137.24E
INS 11: 464712.06N 0234136.35E

Nil

LRCL AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND
CONTROL SYSTEM AND MARKINGS
1

Use of aircraft stand ID signs, TWY guide
lines and visual docking/parking guidance
system of aircraft stands

2

RWY and TWY markings

3

Stop bars

4

Remarks

AIRAC AIP AMDT 08/17

All apron stands are standard stands and each stand has an individual
number.
Nose out parking is in operation for stands numbered 1-9 and 11.
Nose in parking is solely in operation for stand number 10 (Apron 4).
Guidance aids to each apron stand consist of a yellow continuous line.
RWY: Colour white: Designation, THR, centre line, edges , TDZ,
aiming point.
Colour yellow: 180° turn path marking at THR25.
TWY: Colour yellow: Centre line, edges, taxi holding position.
Red stop bar on TWY D
Red stop bar on TWY G
Illuminated wind direction indicators are located adjacent to TDZ of
RWY 07/25 and to TWY A.
THR 07 displaced 240M.

ROMATSA

AIP
ROMANIA

AD 2.7-3
10 NOV 2016
LRCL AD 2.10 AERODROME OBSTACLES

RWY/Area
affected
a
07/APCH
25/TKOF

25/APCH
07/TKOF

ROMATSA

In approach / TKOF areas
1
Obstacle type
Elevation
Markings/LGT
Coordinates
b
c

In circling area and at AD
2
Obstacle type
Elevation
Markings/LGT
Coordinates
a
b

Tree
325M/1066FT
Building
325.4M/1066FT
Building
331.2M/1086.6FT
Building
384.2m/1260FT
Antenna
386.5m/1268FT
Antenna
382M/1253FT
Antenna
391M/1283FT
Church
401.6M/1319FT
Church
428.7M/1407FT
Antenna
406.7M/1335FT
Antenna
480.2M/1575FT
Hill
442M/1449FT
Building
521.2M/1710FT
Building
526.7M/1728FT
Crane
552.3M/1812FT
Antenna
351.5M/1153FT
Church
359.5M/1179FT
Antenna
349.9M/1148FT
Building
322.6M/1058FT
Building
323.6M/1062FT
Building
325.5M/1068FT
Church
346.6M/1137FT
Building
324.7M/1065FT
Asphalt plant
335.9M/1102FT
Hill
460M/1509FT
Hill
465M/1526FT

Building
510M/1673FT
Geodetic point
513M/1683FT
Geodetic point
478.2M/1569FT
Hill
440.8M/1446FT
Hill
476.7M/1564FT
Hill
451.2M/1480FT
Hill
458.9M/1505FT
Hill
438M.2/1438FT
Hill
446.6M/1465FT
Hill
536M/1759FT
Hill
550M/1806FT
Forest
456.8M/1499FT

464656.45N
0233953.11E
464654.70N
0233951.82E
464659.13N
0233940.93E
464620.64N
0233747.85E
464613.50N
0233726.10E
464610.62N
0233705.69E
464607.70N
0233656.40E
464619.06N
0233547.06E
464612.44N
0233522.68E
464547.23N
0233458.72E
464520.20N
0233436.56E
464517.55N
0233430.29E
464526.70N
0233545.91E
464442.01N
0233528.13E
464444.39N
0233527.37E
464710.67N
0233926.74E
464706.62N
0233927.32E
464711.88N
0233932.42E
464657.54N
0234012.09E
464657.36N
0234011.12E
464657.51N
0234007.97E
464705.42N
0233923.30E
464657.61N
0234010.33E
464737.33N
0234317.85E
464906.13N
0234709.41E
464805.48N
0234645.58E

Remarks
3

464837.78N
0233841.49E
464837.48N
0233834.80E
464833.12N
0234018.69E
464855.44N
0234242.93E
464940.91N
0234151.53E
464617.44N
0234336.52E
464510.31N
0233907.80E
464539.68N
0234206.29E
464538.90N
0234258.75E
464637.12N
0232910.91E
464912.61N
0233704.15E
464443.27N
0234318.02E
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LRCL AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Associated MET Office
Hours of service
MET Office outside hours
Office responsible for TAF preparation
Periods of validity
Interval of issuance
Type of landing forecast
Interval of issuance
Briefing / consultation provided
Flight documentation
Language(s) used
Charts and other information available for briefing or
consultation
Supplementary equipment available for providing
information
ATS units provided with information
Additional information (limitation of service, etc.)

CLUJ
H24
LROM
9 HR
3 HR, during aerodrome operational hours
Nil
Self-briefing; briefing/consultation on request (see row 8)
Charts, tabular form, abbreviated plain language text
Romanian, English
SWC, W/T Charts, SIGMET, METAR, TAF
Tel: +40-(0)264-416855
Fax: +40-(0)264-416855
CLUJ TWR
Nil

LRCL AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS
Designations
RWY
1
07

Strength (PCN)
and surface of
RWY and SWY
4
114/R/B/W/T
Concrete

THR co-ordinates
THR elevation and
RWY end coordinates highest elevation of
THR geoid undulation TDZ of precision APP RWY
5
6
THR 1037 FT
464706.53N
0234026.61E
464724.70N
0234147.26E
GUND 133FT
THR 1023 FT
464724.70N
TDZ 1023 FT
0234147.26E
464704.10N
0234015.86E
GUND 133FT

TRUE BRG
2
071.83°

Dimensions of
RWY (M)
3
2040 x 45

251.84°

2040 x 45

114/R/B/W/T
Concrete

CWY
dimensions (M)
9
60 x 180

Strip
dimensions (M)
10
2160 x 210

OFZ
11
Nil

Remarks
12
Nil

60 x 180

2160 x 210

Nil

Nil

25

Slope of
SWY
RWY-SWY
dimensions (M)
7
8
Nil
-0.1% (135 M)
-0.4% (540 M)
-0.24% (960 M)
0.00% (345 M)
0.00 % (345 M)
0.24% (960 M)
0.4% (540 M)
0.1% (135 M)

Nil

LRCL AD 2.13 DECLARED DISTANCES
RWY designator
1
07
25

TORA
(M)
2
2040
2040

TODA
(M)
3
2100
2100

ASDA
(M)
4
2040
2040

LDA
(M)
5
1800
2040

Remarks
6
Nil
Nil

LRCL AD 2.14 APPROACH AND RWY LIGHTING
APCH
LGT
type
RWY
LEN
Designator INTST
1
2

RWY
Centre
THR LGT VASIS
Line LGT
colour
(MEHT) TDZ, LGT Length, spacing,
WBAR
PAPI
LEN
colour, INTST
3
4
5
6

07

CAT I
810M
LIH

Green
WBAR

PAPI
3°

Nil

25

CAT II
900M
LIH

Green
WBAR

PAPI
3°

White
900M
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900M, 15M,
White, LIH
600M, 15M,
Red/White, LIH
300M, 15M,
Red, LIH
1140M, 15M,
White, LIH
600M, 15M,
Red/White, LIH
300M, 15M,
Red, LIH

RWY
edge LGT
LEN, spacing,
colour,
INTST
7

RWY
End LGT SWY LGT
colour
LEN (M)
WBAR
colour
8
9

1200M, 60M,
White, LIH
600M, 60M,
Yellow, LIH

Red

Nil

1440M, 60M,
White, LIH
600M, 60M,
Yellow, LIH

Red

Nil

Remarks
10
Red edge
lights 240M
before THR
only on
approach
direction.
180° turn path
lighting at
THR25

ROMATSA
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Airport regulations / Reguli de aeroport

1. When parking at positions(stands) no.1-6, 10 and 11, self
maneuvering procedure must be applied;
2. Marshaller’s guidance must be provided to a moving
aircraft on the apron surface whenever:
a) pilot in command requests this;
b) painted markings and aeronautical lights are not
visible on the apron;
c) during LVO conditions;
d) parking position(stands) are obstructed by obstacles;
3. When park at positions (stands) no.7-9 marshalling
guidance must be assured.

1. Când aeronavelor li se alocă poziţiile de parcare 1-6, 10
şi 11, acestea vor urma procedura self maneuvering;
2. Dirijarea aeronavelor în mişcare pe suprafeţele
platformelor va fi asigurată de către dispecerul sol în
următoarele situaţii:
a) la cererea pilotului comandant;
b) când marcajele şi luminile platformelor nu sunt
vizibile;
c) în condiţii de LVO;
d) când în apropierea poziţiilor de parcare se găsesc
obstacole;
3. La poziţiile de parcare 7-9, trebuie asigurată dirijarea
aeronavelor de către dispecerul sol.

LRCL AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES
Departure - See AD 1.1-3.
The APU is permitted functioning maximum 15 minutes
after BLOCK ON TIME and may be started with maximum
30 minutes before STD.

Plecări - vezi AD 1.1-3.
La aterizare, aeronavele pot menţine APU în funcţiune
maxim 15 minute de la ora BLOCK ON TIME. La decolare
APU poate fi pornit cu maxim 30 minute înainte de STD.

LRCL AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES
Aircraft movements on the apron surfaces shall be carried
out in accordance with the Marshaller’s instructions except
when taxi to park in accordance with self maneuvering
procedure.

Mişcările aeronavelor pe suprafaţa platformelor trebuie
efectuată sub dirijarea dispecerului sol, excepţie fiind cazul
când acestea parchează utilizând procedura self
maneuvering.

1. P-RNAV requirements / Cerinţe P-RNAV
RNAV SID and STAR procedures within NAPOC TMA are
based on DME-DME sensors and designed in accordance
with RNAV-1 (P-RNAV) criteria. RNAV-1 (P-RNAV) approval
is required to conduct these procedures without additional
restrictions.
RNAV-1 (P-RNAV) approved aircraft operators shall fill-in
accordingly the flight plan.
Expect direct routing/shortcuts by ATC whenever possible
(especially during off-peak hours). The turn to final approach
is usually performed by radar vectors to expedite traffic
handling and for separation reasons.
Tactical points for non-standard shorter approach are
established: IXORI for CL RWY07, VIBUD for CL RWY25.
These points may be used only after request/approval of air
crews.
Vertical planning information: air crews should plan for
possible descent clearance in accordance with vertical
restrictions specified on STAR charts. Actual descent
clearance will be as directed by ATC.
In case a published climb gradient can not be respected, air
crews should request non-standard departure before startup.

Procedurile SID şi STAR RNAV din TMA NAPOC se
bazează pe senzori DME-DME şi sunt proiectate în
conformitate cu criteriile RNAV-1 (P-RNAV). Pentru
operarea acestor proceduri fără restricţii suplimentare,
este necesară aprobarea RNAV-1 (P-RNAV).
Operatorii aeronavelor aprobate RNAV-1 (P-RNAV)
trebuie să completeze corespunzător planul de zbor.
Ori de câte ori este posibil, ATC va acorda autorizări
“direct-to” (îndeosebi în afara perioadelor de vârf).
Virajul către apropierea finală este de obicei efectuat prin
vectorizare radar, pentru a fluidiza traficul şi pentru
asigurarea eşalonării.
Sunt stabilite puncte tactice pentru apropieri non-standard
mai scurte: IXORI pentru CL RWY07, VIBUD pentru CL
RWY25. Aceste puncte pot fi utilizate numai la cererea sau
cu acordul echipajului.
Informaţii privind planificarea profilului de zbor vertical: se
recomandă ca echipajele să efectueze planificarea
zborului pentru o posibilă autorizare a coborârii în
conformitate cu restricţiile verticale specificate pe harta
STAR. Coborârea se va efectua însă în conformitate cu
instrucţiunile ATC.
În cazul în care un gradient de urcare publicat nu poate fi
respectat, se recomandă ca echipajele să solicite o
decolare non-standard înainte de pornirea motoarelor.

2. LOW VISIBILITY PROCEDURES /
PROCEDURI ÎN CONDIŢII DE VIZIBILITATE REDUSĂ
1. Description of facilities
1.1 Runway 25 is equipped with ILS and is approved for CAT
II (RVR not less than 300m) operations.
1.2 Runway 07 approved for LVTO (RVR not less than 125m)
operations.
1.3 Runway 25 approved for LVTO (RVR not less than 125m)
operations.
1.4 On pilots request FOLLOW ME assitance is provided.

ROMATSA

1. Descrierea facilităţilor
1.1 Pista 25 este echipată cu ILS şi este autorizată pentru
desfăşurarea operaţiunilor CAT II (RVR nu mai mic de
300m).
1.2 Pista 07 autorizată pentru LVTO (RVR nu mai mic de
125m).
1.3 Pista 25 autorizată pentru LVTO (RVR nu mai mic de
125m).
1.4 La solicitarea piloţilor se asigură FOLLOW ME.
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2. Criteria for the initiation and termination of LVP
2.1 Approach and landing
a)The preparation phase will be commenced when the RVR is
800m (horizontal visibility 1500m) or cloud ceiling/vertical
visibility is 500ft and CAT II operations are expected;
b)The operation phase will be commenced when the RVR
falls below 550m (horizontal visibility falls below 800m) or
cloud ceiling/vertical visibility is 200ft or less;
c)LVP will be terminated when RVR is greater than 800m
(horizontal visibility is 1500m or higher) and cloud
ceiling/vertical visibility is greater than 300ft and a
continuing improvement of these conditions is anticipated.
2.2 Take-off
LVTO will enter in force when RVR is below 400m.

2. Criterii pentru iniţierea şi terminarea LVP
2.1 Apropierea şi aterizarea
a)Faza de pregătire va fi declansata atunci când RVR are
valoarea de 800m (vizibilitate orizontală 1500m) sau
plafonul norilor/vizibilitate verticala este de 500ft şi sunt
prevăzute declanşarea operaţiunilor CAT II;
b)Faza| operaţională va fi declanşată atunci când valoarea
RVR scade sub 550m (vizibilitatea orizontală scade sub
800m) sau plafonul norilor/vizibilitate verticala are valoare
de 200ft sau mai puţin;
c)LVP vor fi încheiate atunci când valoarea RVR este mai
mare de 800m (vizibilitate orizontală este 1500m sau mai
mult) şi plafonul norilor /vizibilitate verticala este mai
mare de 300ft şi este anticipată îmbunătăţirea continuă a
acestor condiţii.
2.2 Decolarea
LVTO va fi declanşată atunci când RVR este mai mică de
400m.

3. Details of runway exits
3.1 Runway exits are equipped with green/yellow coded
taxiway centerline lights.
3.2 Pilots shall report "OUT OF RUNWAY CAT II HOLDING
POSITION" only after aircraft passed the green/yellow coded
taxiway centre line lights section of taxiways F anf G.

3. Detalii privind eliberarea pistei
3.1. Racordurile pistei cu căile de rulare sunt echipate cu
lumini axiale codificate verde/galben.
3.2 Piloţii vor raporta "Pista liberă" numai după ce
aeronava a depaşit segmentul codat cu lumini
verde/galben al axului căilor de rulare F şi G.

4. Ground movements restrictions
4.1 All aircraft movements on taxlways to/from RWY 07/25
shall be carried out on ¡Standard LVP Taxi-Routes;
4.2 Upon receiving taxi clearance, aircraft shall proceed only
when green centre line path is illuminated;
4.3 During LVP, taxiing is restricted to one aircraft movement
at a time;
4.4 While LVP is in operation the access of vehicles on
manoeuvring area shall not be allowed, except for vehicles
designated for emergency actions (technical, RFF) and Follow
Me car.
4.5 It is strictly prohibited to cross a Stop Bar alignment which
has the red lights turned on.
4.6. During aircraft movement on manoeuvring area, vehicle
displacement between Apron 1 and Apron 4 is prohibited.

4. Restricţii privind mişcarea la sol
4.1 Toate mişcările pe căile de rulare spre/dinspre RWY
07/25 se fac numai pe Rutele LVP Standard de Rulare;
4.2 La obţinerea autorizării de rulare, aeronava începe
rularea doar atunci când luminile axiale verzi sunt aprinse;
4.3 Pe durata LVP rulajul pe suprafaţa de manevră este
restricţionat la o singură mişcare de aeronavă;
4.4 Când LVP este în derulare accesul vehiculelor pe
suprafaţa de manevră nu va fi permis, cu excepţia
vehiculelor pentru intervenţii de urgenţă (tehnice, SSI) şi
vehiculul Follow Me;
4.5 Este strict interzisă traversarea unui aliniament STOP
BAR care are luminile roşii aprinse;
4.6 Pe durata rulajului aeronavei pe suprafaţa de manevră
este interzisă deplasarea vehiculelor între Platforma 1 şi
Platforma 4.

5. Description of LVP
5.1 Approach and Landing in CAT II conditions
a)Pilots will be informed by ATIS or RTF when LVP are in
operation;
b)ATC will apply a proper spacing between aircraft so that
aircraft being on final approach should be at least 4NM
distance to TDZ(RWY25), when the preceding aircraft, in
landing sequence, landed and had left sensible area of ILS
Localiser RWY25.
5.2 Low Visibility Take Off
a)Aircraft movements on apron surface is monitored or guided
by Ground Marshaller and on pilots request they provide
“FOLLOW ME” assistance;
b)Number of vehicles subject to be allowed to enter apron
surface is strictly limited to the necessary to carry out
aircraft servicing;
c)All ATC and Marshaller instructions shall be confirmed
through READ BACK method.

5. Descrierea procedurilor în condiţii de vizibilitate
scăzută
5.1. Apropiere şi aterizare CAT II
a)Piloţii vor fi informaţi ATIS sau RTF atunci când
procedurile LVP sunt în derulare;
b)CTA vor aplica o eşalonare adecvată aeronavelor astfel
încât aeronava aflată în procedură de apropiere să nu fie
la o distanţă mai mică de 4NM faţă de TDZ (RWY 25) în
momentul în care, aeronava care a precedat-o în
secvenţa de trafic, a aterizat, şi a ieşit din zona sensibilă
ILS Localiser RWY25.
5.2. Decolarea în condiţii de vizibilitate redusă
a)Mişcarea aeronavelor pe suprafaţa platformelor
aeroportului este asistată sau dirijată de către Dispecerii
Sol, iar la cererea piloţilor, aceştia asigură asistenţă
“FOLLOW ME”;
b)Numărul vehiculelor carora li se permite accesul pe
suprafaţa platformelor se reduce strict la minimum
necesar pentru deservirea aeronavelor;
c)Instrucţiunile emise de ATC şi Dispecer Sol vor fi
confirmate prin READ BACK (repetarea conţinutului).
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LRCL AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION

1. Air operators which perform regular flights to Avram Iancu
Cluj International Airport must ask and obtain a specific
approval, from Airport Administrator in order to operate in
accordance with their proposed programme during a season.
The request shall be forwarded to Airport Administrator
before airport settles winter/summer flight programme.
Hours of operation, changes in operating hours, starting to fly
a new destination, modifying the frequencies on existing
destinations are subject to the above imentioned specific
approval.
This request must be made by fax and post, to Airport
Administrator (see LRCL AD 2.2, point 6) at least 15 days
before the operation starts.

2. List of waypoints:
WPT (Type)
ABIMO (fly-by)
BAISA (fly-by)

Latitude
N464917198

BARTA (fly-by)
BIRTA (fly-by)
CL901 (fly-by)
CL902 (fly-by)
CL903 (fly-by)
CL904 (fly-by)
CL905 (fly-by)
CL906 (fly-by)
CL907 (fly-by)
CL908 (fly-by)
CL951 (fly-over)

N463919998
N465425346
N465942073
N465612912
N465414752
N465343793
N465301603
N465214336
N465045223
N464136399
N464448596
N464622893

CL971 (fly-over)

N464815686

Longitude
E0235008323
E0232102063
E0240521860
E0232717220
E0235255681
E0234407421
E0234149611
E0233842205
E0233512788
E0232839505
E0234934744
E0235819538
E0233106595

1. Operatorii aerieni care efectuează curse regulate pe
Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj trebuie să solicite şi
să obţina aprobarea Administratorului Aeroportului pentru
orele propuse de operare pe aeroport.
Demersul pentru aprobarea orelor de operare (pe aeroport)
trebuie făcut înaintea stabilirii programului de vara/iarnă;
procedura de solicitare şi obţinere a aprobării se aplică şi în
cazul modificărilor de orice fel ale orarului de operare, de
introducere a unei noi destinaţii, de modificare a frecvenţei de
operare spre/de la o destinaţie existentă.
Solicitarea trebuie facută în scris şi transmisă prin fax sau
poştă, către Administratorul Aeroportului (vezi LRCL AD 2.2,
punctul 6) cu cel puţin 15 zile înainte de data începerii
operării.

Designator/WPT
CL972 (fly-by)

Latitude
N464942415

Longitude
E0235201109

DINIK (fly-by)
DRAGU (fly-by)
EREDI (fly-by)

N464443523
N470305615
N465146940

E0230928888
E0233255495
E0232136153

ETORA (fly-by)
LATEL (fly-by)
NAPOC (fly-by)
ROPAN (fly-by)
TIPOV

N463539942
N465613299

E0235649456
E0232348744

N464100039
N470501593
N465051429

E0235736333
E0233842873
E0235710567

TURDA (fly-by)
VEXEP (fly-by)

N463416850
N463429781

E0235214943
E0232921938

VIBUD (fly-by)

N465030795

E0235537909

E0234533950

LRCL AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME
Aerodrome Chart - ICAO ......................................................................................................................................... AD 2.7-20
Aircraft Parking/Docking Chart - ICAO - APRON 1 .................................................................................................. AD 2.7-22
Aircraft Parking/Docking Chart - ICAO - APRON 4 .................................................................................................. AD 2.7-23
Aerodrome Obstacle Chart - ICAO - Type A
RWY 25 ....................................................................................................................................... AD 2.7-25
RWY 07 ....................................................................................................................................... AD 2.7-26
Precision Approach Terrain Chart - ICAO
RWY 25 ........................................................................................................................... ........... AD 2.7-29
Standard Departure Chart - Instrument - ICAO
RWY 07 ....................................................................................................................................... AD 2.7-30
RWY 25 ....................................................................................................................................... AD 2.7-31
Standard Arrival Charts - Instrument - ICAO
RWY 07 ....................................................................................................................................... AD 2.7-32
RWY 25 ....................................................................................................................................... AD 2.7-33
RNAV Standard Departure Chart - Instrument - ICAO
RWY 07 ....................................................................................................................................... AD 2.7-34
RWY 25 ....................................................................................................................................... AD 2.7-35
RNAV Standard Arrival Charts - Instrument - ICAO
RWY 07 ....................................................................................................................................... AD 2.7-36
RWY 25 ....................................................................................................................................... AD 2.7-37
ATC Surveillance Minimum Altitude Chart - ICAO ................................................................................................... AD 2.7-45
Instrument Approach Charts - ICAO
RWY 25 ILS ............................................................................................................................... AD 2.7-52
RWY 07 RNAV (GNSS) ............................................................................................................. AD 2.7-71
RWY 25 RNAV (GNSS) ............................................................................................................. AD 2.7-72
RWY 07 VOR............................................................................................................................... AD 2.7-81
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LRCK AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA

1
2
3
4
5
6
7

Coordinates TLOF or THR of FATO
TLOF and/or FATO elevation M/FT
TLOF and FATO area dimensions, surface,
strength, marking
True and MAG BRG of FATO
Declared distance available
APP and FATO lighting
Remarks

1

Designation and lateral limits

2
3
4

Vertical limits
Airspace classification
ATS unit call sign
Language(s)
Transition altitude
Hours of applicability
Remarks

Nil
Nil
Nil
Nil
Nil
Nil
Nil

LRCK AD 2.17 ATS AIRSPACE

5
6
7

CONSTANŢA CTR
A circle, radius 16 NM (30 KM) centred at
442144N 0282918E (ARP)
SFC to 2000 FT AMSL
C
Constanţa Tower
English, Romanian
3000 FT AMSL
As ATS
Nil

LRCK AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES
Service
designation
1
APP

Call sign
2
Constanţa Approach

TWR

Constanţa Tower

ATIS

Constanţa ATIS

Frequency
3
122.900 MHz
127.350 MHz ALTN

Hours of operation
4
H24

Remarks
5
Nil

120.450 MHz
121.500 MHz EMERG

H24

Nil

118.750 MHz

H24

Nil

LRCK AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS
Type of aid,
MAG VAR
CAT of ILS/MLS
(For VOR/ILS/MLS
give declination)
1
DVOR/DME
(6°E/2015)

Hours of
operation
4
H24

Position of
transmitting
antenna coordinates
5
441708.0N
0282842.0E

Elevation of
DME
transmitting
antenna
6
300 FT

ID
2
CND

Frequency
3
112.700 MHz
CH 74X

LOC 36
(6°E/2015)
ILS CAT II

ICK

110.300 MHz

H24

442254.0N
0282928.0E

Front course angle 3°.

GP 36

-

335.000 MHz

H24

442058.7N
0282920.0E

GP Angle 2.5°,
ILS RDH 55 FT (17 M).

DME 36

ICK

1001.000 MHz
CH 40X

H24

442058.7N
0282920.0E

NDB(LO)

ZZ

378 KHz

H24

442610.6N
0282955.2E

ROMATSA

Remarks
7
Coverage 150 NM
(assumed)

001° MAG / 3.53 NM
from THR 18

AIRAC AIP AMDT 08/17

AD 2.8-6
02 MAR 2017

AIP
ROMANIA
LRCK AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS
- NIL -

LRCK AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES
See AD 1.1-3

LRCK AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES
During the activation of the alternate ATS routes over the
Black Sea Area, REVDA 3C and REVDA 3D standard
arrival routes (STAR) and DINRO 2A and DINRO 2B
standard
departure
routes
(SID)
to/from
Mihail
Kogălniceanu-Constanţa Airport (LRCK) are suspended.
Vectoring will be provided for arriving aircraft as an
alternative to the standard arrival suspended routes to
intercept an instrument approach procedure or for a visual
approach.
Normally, departing aircraft will be cleared to climb on
runway track to minimum sector altitude then vectored to the
appropriate exit point.

Pe durata activării structurii alternative de rute ATS în zona
Mării Negre, rutele standard de sosire REVDA 3C şi REVDA
3D (STAR) şi rutele standard de plecare DINRO 2A şi DINRO
2B la/de la Aeroportul Mihail Kogălniceanu-Constanţa (LRCK)
sunt suspendate.
Aeronavele care sosesc vor fi vectorizate ca alternativă la
rutele standard suspendate pentru a intercepta o procedură
de apropiere instrumentală sau pentru o apropiere la vedere.

In case of communication failure during arrival/departure,
the following radio communication failure procedures shall
apply:
1. If a radio communication failure is experienced during
vectoring, the pilot of a departing aircraft shall:
- set transponder on code A7600;
- rejoin the current flight plan route no later than the
next significant point;
- maintain last assigned level, or minimum flight level
of appropriate route if higher, for a period of three
minutes; and
- continue climb to the flight level filed in the flight plan.

În cazul întreruperii comunicaţiei radio pe durata
sosirii/plecării, se aplică următoarele proceduri:
1. În cazul întreruperii comunicaţiei radio pe durata
vectorizării, pilotul aeronavei care pleacă va proceda
astfel:
- va seta transponderul pe codul A7600;
- va reveni la ruta din planul de zbor curent nu mai
târziu decât la următorul punct semnificativ;
- va menţine ultimul nivel autorizat sau nivelul minim
de zbor al rutei corespunzătoare, dacă acesta este
mai mare, pentru o perioadă de trei minute; şi
- va continua să urce la nivelul completat în planul de
zbor.
2. În cazul întreruperii comunicaţiei radio pe durata
vectorizării, pilotul aeronavei care soseşte va menţine
altitudinea minimă de sector şi va efectua o apropiere
directă sau o procedură racetrack şi va ateriza imediat ce
acest lucru este posibil.

2. If a radio communication failure is experienced during
vectoring, the pilot of an arriving aircraft shall mantain
minimum sector altitude and carry out a straight-in
approach if able, or carry out a racetrack procedure and
land as soon as possible.

În mod normal, aeronavele care pleacă vor fi autorizate să
urce pe direcţia pistei la altitudinea minimă de sector, apoi vor
fi vectorizate către punctul de ieşire corespunzător.

LRCK AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION
- NIL -

LRCK AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME
Aerodrome Chart - ICAO .................................................................................................................................... AD 2.8-20
Aircraft Parking/Docking Chart - ICAO ............................................................................................................... AD 2.8-22
Aerodrome Obstacle Chart - ICAO - Type A ...................................................................................................... AD 2.8-25
Standard Departure Charts - Instrument - ICAO
RWY 18 ....................................................................................................................................... AD 2.8-31
RWY 36 ....................................................................................................................................... AD 2.8-32
Standard Arrival Charts - Instrument - ICAO
RWY 18 ....................................................................................................................................... AD 2.8-35
RWY 36 ....................................................................................................................................... AD 2.8-36
ATC Surveillance Minimum Altitude Chart – ICAO ............................................................................................. AD 2.8-45
Instrument Approach Charts - ICAO
RWY 36 ILS ................................................................................................................................. AD 2.8-52
RWY 18 VOR ............................................................................................................................... AD 2.8-81
RWY 36 VOR ............................................................................................................................... AD 2.8-82

AIRAC AIP AMDT 02/17

ROMATSA

AIP
ROMANIA

AD 2.9-1
17 AUG 2017

LRCV AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME
LRCV - CRAIOVA / Craiova

LRCV AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA
1

ARP co-ordinates and site at AD

2
3
4
5
6

Direction and distance from city
Elevation/Reference temperature
Geoid undulation at AD ELEV PSN
MAG VAR/ Annual rate of change
AD Administration, address, telephone,
telefax, e-mail, AFS, website

7
8

Types of traffic permitted (IFR/VFR)
Remarks

441905N 0235319E
Runway center.
90°, 7 km from Craiova
626 FT / 30.1°C
134 FT
4°E (2010) / Aeroportul Internaţional Craiova
Str. Calea Bucureşti Nr. 325, cod. 200785, Craiova, Jud. Dolj
Tel:
+40-(0)251-412564
Tel/Fax: +40-(0)251-416860; +40-(0)251-411112
AFS: LRCVRAYD
e-mail: mircea@aeroportcraiova.ro, m_aeroportcv@yahoo.com
web: www.aeoportcraiova.ro
IFR/VFR
Nil

LRCV AD 2.3 OPERATIONAL HOURS
1
2
3
4
5
6
7

AD Administration
Customs and immigration
Health and sanitation
AIS Briefing Office
ATS Reporting Office (ARO)
MET Briefing Office
ATS

8
9
10
11
12

Fuelling
Handling
Security
De-icing
Remarks

H24
H24
As AD Administration
As ATS
As ATS
As ATS
MON:
W 0600 - 2100 S 0500 - 2000
TUE - FRI: W 0430 - 2100 S 0330 - 2000
SAT:
W 0430 - 1000 S 0330 - 0900
As AD Administration
As AD Administration
H24
As AD Administration
Uncontrolled aerodrome outside ATS operational hours.

LRCV AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES
1

Cargo-handling facilities

2
3

Fuel/Oil types
Fuelling facilities/capacity

4

De-icing facilities

5
6
7

Hangar space for visiting aircraft
Repair facilities for visiting aircraft
Remarks

ROMATSA

4 electric truck, 6 trailers, 2 GPU 115v 400hz and 28.5v, 1 air starter unit,
1 air conditioner, 3 self propelled telescopic passenger stairs, 2 airport
bus, 2 airport passenger/crew minibuses, 2 luggage belts, 1 self
proppeller potabile water car, 1 self proppeler lavatory service car, 1
ambulance car, 1 ambulift car, 2 push-back truck (1 truck with tow bar for
B737/A320/A321 and 1 truck towbarless), 1 forklift.
JET A1 / Nil
1 refueling truck of 4000 l, refueling rate 180 l/min, 1 refueling truck of
32000 l, refueling rate 800 l/min, storage 70000 l.
1 de-icing unit Global with fluid Type I (capacity 3800 I) and Type II
(capacity 1100 I) and 1 unit Mallgan with fluid Type I (capacity 6400 I)
and Type II (capacity 2100 I), 1 heater with hot air for engines.
Nil
Nil
Fueling operations for charter flights must be announced 2h before.
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AD 2.9-2
17 AUG 2017

AIP
ROMANIA

LRCV AD 2.5 PASSENGER FACILITIES
1
2
3
4
5
6
7

Hotels
Restaurants
Transportation
Medical facilities
Bank and Post Office
Tourist Office
Remarks

Hotels in the city.
1 restaurant, 1 snack-bar, 1 bar on the AD.
Buses, taxis from the AD, Rent-a-car office at the AD.
First aid at AD, doctor, ambulance, hospitals in the city.
Bank, Exchange office and money transfer, A.T.M. on the AD.
At AD.
Nil.

LRCV AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES
1
2

AD category for fire fighting
Rescue equipment

3
4

Capability for removal of disabled aircraft
Remarks

Within AD HR: CAT 7
1 rescue equipment type HOLMATRO, 1 electric steel cutter, 1 steel
strapping cutter, 1 electrical generator.
Nil
Nil

LRCV AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING
1

Types of clearing equipment

2

Clearance priorities

3

Remarks

2 snowblower, 1 equipment with brush and blade, 1 autospreader deicing.
1. RWY 09/27
2. TWY B
3. APRON
Information on snow clearance published from November-April in
NOTAM (SNOWTAM). See also the snow plan in section AD 1.2

LRCV AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA
1

Apron designation, surface and strength

2

Taxiway designation, width, surface and
strength

3

ACL location and elevation

4
5

VOR checkpoints
INS checkpoints

6

Remarks

AIRAC AIP AMDT 08/17

Surface:
Strength:

Asphalt / Concrete
30/R/A/W/T / 52/R/D/W/T
TWY B
18 M
Asphalt
46/F/C/W/T
At apron
630 FT

Width:
Surface:
Strength:
Location:
Elevation:
Nil
See AD 2.9-22 Aircraft Parking/Docking Chart
INS 01
44°18'48.04"N 23°52'44.32"E
INS 02
44°18'49.04"N 23°52'44.29"E
INS 03
44°18'47.96"N 23°52'39.58"E
INS 04
44°18'49.47"N 23°52'39.54"E
INS 05
44°18'51.04"N 23°52'39.51"E
INS 06
44°18'52.66"N 23°52'39.46"E
INS 07A 44°18'53.82"N 23°52'39.52"E
INS 07
44°18'54.72"N 23°52'39.49"E
INS 08A 44°18'56.35"N 23°52'39.45"E
INS 08
44°18'56.57"N 23°52'39.44"E
Aircraft Stand Manoeuvring Guidance Lights at Stand no.: 01, 02,
03, 04, 05, 06, 07A, 07, 08A, 08.

ROMATSA

AIP
ROMANIA

AD 2.9-3
17 AUG 2017
LRCV AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND
CONTROL SYSTEM AND MARKINGS

1
2

Use of aircraft stand ID signs, TWY guide
lines and visual docking/parking guidance
system of aircraft stands
RWY and TWY markings

3
4

Stop bars
Remarks

Taxiing guidance signs at intersection with TWY B and holding
position.
Guide line at Apron.
RWY: - markings: color white: designation, THR, TDZ, aiming
point, centre line, side stripes;
- lights: runway edge lights, THR lights, runway end
lights, wing bar lights, runway centre line lights, TDZ
lights;
TWY B: - markings: color yellow: centreline, RWY holding
position, enhanced centreline, runway designation
marking;
- lights: centre line lights, taxiway edge lights, stop bar
lights, runway guard lights.
Red stop bars at RWY holding position.
Nil

LRCV AD 2.10 AERODROME OBSTACLES

RWY/Area
affected
a
27/APCH
09/TKOF

09/APCH
27/TKOF

In approach / TKOF areas
1
Obstacle type
Elevation
Markings/LGT
Co-ordinates

In circling area and at AD
2
Obstacle type
Elevation
Markings/LGT
Co-ordinates

b
Power line
220M/722FT

c
441923.27N
0235731.52E

a
Water tower
226.8M/744FT

b
441835.30N
0235232.48E

Antenna
207.3M/680FT

441901.46N
0235704.24E

Antenna
234.9M/771FT

442108.71N
0235309.71E

Antenna
226.8M/744FT
LGT

441848.40N
0235213.49E

TV Antenna
288M/945FT

442206.14N
0234927.93E

Antenna
287.9M/945FT
LGT

442025.79N
0235053.09E

Antenna
216.7M/711FT

441839.37N
0235254.29E

Chimney
275M/902FT

442042.95N
0234852.84E

Remarks
3

LRCV AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Associated MET Office
Hours of service
MET Office outside hours
Office responsible for TAF preparation
Periods of validity
Interval of issuance
Type of landing forecast
Interval of issuance
Briefing / consultation provided
Flight documentation
Language(s) used
Charts and other information available for briefing or
consultation
Supplementary equipment available for providing
information
ATS units provided with information
Additional information (limitation of service, etc.)

ROMATSA

CRAIOVA
As ATS
LROM
9 HR
3 HR, during aerodrome operational hours
Nil
Self-briefing; briefing/consultation on request (see row 8)
Charts, tabular form, abbreviated plain language text
Romanian, English
SWC, W/T Charts, SIGMET, METAR, TAF.
Tel/FAX: +40-(0)251-410631
CRAIOVA TWR
Nil

AIRAC AIP AMDT 08/17

AD 2.9-4
17 AUG 2017

AIP
ROMANIA
LRCV AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS

Designations
RWY
NR
1
09

TRUE BRG
2
088.93°

Dimensions of
RWY (M)
3
2500 x 45

268.95°

2500 x 45

46/F/C/W/T
Asphalt

SWY
dimensions (M)
8
Nil
Nil

CWY
dimensions (M)
9
300 x 210
500 x 210

Strip
dimensions (M)
10
2620 x 300
2620 x 300

27

Slope of
RWY-SWY
7
-0.16%
+0.16%

Strength (PCN)
and surface of
RWY and SWY
4
46/F/C/W/T
Asphalt

THR coordinates
RWY end coordinates
THR geoid undulation
5
441904.57N
0235222.58E
441906.07N
0235415.11E
GUND 134 FT
441906.07N
0235414.85E
441904.57N
0235222.31E
GUND 134 FT
OFZ
11
Nil
Nil

THR elevation and
Highest elevation of
TDZ of precision
APP RWY
6
THR 626 FT

THR 614.4 FT
TDZ 614.6 FT

Remarks
12
RESA 240x90M
RESA 240x90M

LRCV AD 2.13 DECLARED DISTANCES
RWY
designator
1
09
27

TORA
(M)
2
2500
2500

TODA
(M)
3
2800
3000

ASDA
(M)
4
2500
2500

LDA
(M)
5
2500
2500

Remarks
6
Nil
Nil

REDUCED DECLARED DISTANCES
RWY
designator
1
09 “TWY B”

TORA
(M)
2
2000

TODA
(M)
3
2300

ASDA
(M)
4
2000

Remarks
5
Nil

LRCV AD 2.14 APPROACH AND RWY LIGHTING
APCH
LGT
type
RWY
LEN
Designator INTST
1
2
09
SALS
420M
LIH

RWY
edge LGT
LEN, spacing,
colour,
INTST
7
1900M,60M,
White, LIH
600M,60M,
Yellow, LIH

27

1900M,60M,
White, LIH
600M,60M,
Yellow, LIH

RWY
Centre
THR LGT VASIS
Line LGT
colour
(MEHT) TDZ, LGT Length, spacing,
WBAR
PAPI
LEN
colour, INTST
3
4
5
6
Green PAPI 3°
1600M,15M,
Nil
WBAR (47 FT)
White, LIH
LIH
600M, 15M,
Red/White, LIH
300M, 15M,
Red, LIH
Green PAPI 3°
CAT II/III
900M 1600M,15M,
900M
WBAR (56 FT)
White White, LIH
LIH
LIH
30M
600M, 15M,
Red/White, LIH
300M, 15M,
Red, LIH

RWY
End LGT SWY LGT
colour
LEN (M)
WBAR
colour
8
9
Red
Nil
LIH

Red
LIH

Nil

Remarks
10
Nil

Nil

LRCV AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY
1

3

ABN / IBN location, characteristics and hours of
operation
LDI location and LGT
Anemometer location and LGT
TWY edge and centre line lighting

4

Secondary power supply/switch-over time

5

Remarks

2

AIRAC AIP AMDT 08/17

Nil
Nil
TWY edge blue omnidirectional,50M, TWY "B", centre line:
yellow/ green exit taxiway centre line, green entry taxiway centre
line.
Secondary power supply to all lighting on RWY's and TWY's,
max, switch-overtime 1s.
Nil

ROMATSA

INS COORDINATES FOR AIRCRAFT STANDS
INS01
INS02
INS03
INS04
INS05
INS06
INS07A
INS07
INS08A
INS08

44o18’48.04”N
44o18’49.04”N
44o18’47.96”N
44o18’49.47”N
44o18’51.04”N
44o18’52.66”N
44o18’53.82”N
44o18’54.72”N
44o18’56.35”N
44o18’56.57”N

TAXI GUIDANCE LINE
INS CHECK POINTS
TO AIRCRAFT STAND
FLOODLIGHT
BUILDING
MOVEMENT SERVICE BOUNDARY
ATC SERVICE BOUNDARY
TAXI HOLDING POSITIONS
ENHANCED TWY CENTER LINE MARKING
SAFETY ZONE MARKING

023o52’44.32”E
023o52’44.29”E
023o52’39.58”E
023o52’39.55”E
023o52’39.51”E
023o52’39.46”E
023o52’39.52”E
023o52’39.49”E
023o52’39.45”E
023o52’39.44”E

AD 2.11-51a
25 AUG 2011

AIP
ROMANIA

ORADEA / Oradea (LROD)
ILS RWY 19, CAT A/B

AERONAUTICAL DATA TABULATION

ILS approach to RWY 19 from ORA NDB, CAT A/B
ORA NDB (IAF)
o
D9.3 IOD – BRG 025.20 ORA NDB/9.30NM IOD DME
o
D8.0 IOD (FAP/FAF GP INOP) – 007.20 IOD LOC/ 8.01 IOD DME
D4.3 IOD (Height Check/Stepdown ILS GP INOP)
D1.0 IOD (MAPT)
THR RWY 19
IOD LOC

AIRAC AIP AMDT 09/11

o

o

47 06’01.3’N 021 55’26.9’E
o
o
47 10’30.9’N 021 59’07.6’E
o
o
47 09’41.4’N 021 56’30.6’E
o
o
47 06’03.0’N 021 55’27.3’E
o
o
47 02’48.8’N 021 54’31.1’E
o
o
47 01’59.53’N 021 54’16.86’E
o
o
47 00’50.6’N 021 53’57.0’E

Civil Aviation Authority

AD 2.11-52a
25 AUG 2011

AIP
ROMANIA

ORADEA / Oradea (LROD)
ILS RWY 19, CAT C/D

AERONAUTICAL DATA TABULATION

ILS approach to RWY 19 from ORA NDB, CAT C/D
ORA NDB (IAF)
o
D9.0 IOD – BRG 055.70 ORA NDB/9.00NM IOD DME
o
D8.0 IOD (FAP/FAF GP INOP) – 007.20 IOD LOC/ 8.01 IOD DME
D4.3 IOD (Height Check/Stepdown ILS GP INOP)
D1.0 IOD (MAPT)
THR RWY 19
IOD LOC

AIRAC AIP AMDT 09/11

o

o

47 06’01.3’N 021 55’26.9’E
o
o
47 08’51.1’N 022 02’32.8’E
o
o
47 09’41.4’N 021 56’30.6’E
o
o
47 06’03.0’N 021 55’27.3’E
o
o
47 02’48.8’N 021 54’31.1’E
o
o
47 01’59.53’N 021 54’16.86’E
o
o
47 00’50.6’N 021 53’57.0’E

Civil Aviation Authority

AIP
ROMANIA

AD 2.13-1
23 JUN 2016

LRSB AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME
LRSB - SIBIU / Sibiu
LRSB AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA
1

ARP coordinates and site at AD

2
3
4
5
6

Direction and distance from city
Elevation/Reference temperature
Geoid undulation
MAG VAR/ Annual rate of change
AD Administration, address, telephone,
telefax, e-mail, AFS, website

7
8

Types of traffic permitted (IFR/VFR)
Remarks

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

AD Administration
Customs and immigration
Health and sanitation
AIS Briefing Office
ATS Reporting Office (ARO)
MET Briefing Office
ATS
Fueling
Handling
Security
De-icing
Remarks

1

Cargo-handling facilities

2

Fuel/Oil types

3

Fueling facilities/capacity

4
5
6
7

De-icing facilities
Hangar space for visiting aircraft
Repair facilities for visiting aircraft
Remarks

454709N 0240508E
Runway centre.
270°, 3 km from Sibiu.
1520 FT / 21.7°C
138 FT
5°E (2010)
Aeroportul International Sibiu
Şos. Alba Iulia, nr. 73, Sibiu, cod 550052
Tel: +40-(0)269-253135
Fax: +40-(0)269-253131; +40-(0)269-253047
AFS: LRSBRAYD
IFR/VFR
Nil

LRSB AD 2.3 OPERATIONAL HOURS
H24
H24
H24
H24
H24
H24
H24
H24
H24
H24
H24
Nil

LRSB AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES

ROMATSA

3 tractor for equipments, 20 trailers, 4 self-propeller conveyor-belt loader,
4 self-propeller stairs, 2 tractable stairs, 1 highloader, 1 forklift.
Kerosene JET A1 / Nil
AVGAS 100LL / Nil
Kerosene JET A1: 1 refueling truck of 20t / storage depot of 100 m3
AVGAS 100LL: 1 unit 8m3
Two units with liquid killfrost type ABC II plus minimal rate 120L/min
Nil
Nil
3 GPU units 115V and 28V, 1 GPU unit with 28V
1 self-propeller lavatory service vehicle,
1 self-propeller portable water vehicle,
1 cabin/engine heater equipment
1 air start unit

AIRAC AIP AMDT 06/16

AD 2.13-2
17 AUG 2017

AIP
ROMANIA
LRSB AD 2.5 PASSENGER FACILITIES

1
2
3
4
5
6
7

Hotels
Restaurants
Transportation
Medical facilities
Bank and Post Office
Tourist Office
Remarks

Hotels in the city.
Restaurant, snack bar on the AD, HO
Buses, taxis and airport shuttle bus.
1 ambulance and first aid on the AD. Hospitals in the city
In the city.
At the AD.
Nil

1
2
3
4

AD category for fire fighting
Rescue equipment
Capability for removal of disabled aircraft
Remarks

1
2

Types of clearing equipment
Clearance priorities

3

Remarks

1

Apron designation, surface and strength

2

Taxiway designation, width, surface and
strength

3

ACL location and elevation

4
5
6

VOR checkpoints
INS checkpoints
Remarks

LRSB AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES
Within AD HR: CAT 7. CAT 8 on request with 24h before.
1 rescue equipment type HOLMATRO
Nil
Nil

LRSB AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING
2 snowblower, 3 trucks with brush and blade, 1 autospreader de-icing
1. RWY 09/27
2. TWY
3. Apron
Information on snow clearance published from November-April in
NOTAM (SNOWTAM). See also the snow plan in section AD 1.2.2.

LRSB AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA
Surface:
Concrete
Strength: 56/R/D/W/T
TWY E: 25 M ; TWY W,N : 18 M
Width:
Concrete
Surface:
Strength: 56/R/D/W/T
Location: APRON1
Elevation: 1451 FT
Nil
See Aircraft parking chart AD 2.13-22
RWY turning bay: Location THR 09 and THR 27
Surface: concrete
Dimensions: 15M x 100M
Strength : 56/R/D/W/T

LRSB AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND
CONTROL SYSTEM AND MARKINGS
1
2

Use of aircraft stand ID signs, TWY guide
lines and visual docking/parking guidance
system of aircraft stands
RWY and TWY markings

3
4

Stop bars
Remarks

AIRAC AIP AMDT 08/17

Taxiing guidance signs at intersection with TWY and RWY, at holding
positions; guide lines on the apron.
RWY:

Designation, THR, TDZ, centre line, aiming point,
edges, RWY end marked as appropriate;
Centre line, holding position, edges
TWY:
Red stop bars at all intersections of TWYs with RWY.
Nil

ROMATSA

AIP
ROMANIA

AD 2.13-7
20 JUL 2017
LRSB AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES
1. P-RNAV requirements / Cerinţe P-RNAV

RNAV SID and STAR procedures within NAPOC TMA are
based on DME-DME sensors and designed in accordance
with RNAV-1 (P-RNAV) criteria. RNAV-1 (P-RNAV) approval
is required to conduct these procedures without additional
restrictions.
RNAV-1 (P-RNAV) approved aircraft operators shall fill-in
accordingly the flight plan.
Expect direct routing/shortcuts by ATC whenever possible
(especially during off-peak hours). The turn to final approach
is usually performed by radar vectors to expedite traffic
handling and for separation reasons.
Tactical points for non-standard shorter approach are
established: EMPOS for SB RWY09, ALOXU for SB RWY27.
These points may be used only after request/approval of air
crews.
Vertical planning information: air crews should plan for
possible descent clearance in accordance with vertical
restrictions specified on STAR charts. Actual descent
clearance will be as directed by ATC.
In case a published climb gradient can not be respected, air
crews should request non-standard departure before startup.

Aircraft movements on the apron surfaces shall be carried out
in accordance with the Marshaller’s instructions or FOLLOW ME guidance

Procedurile SID şi STAR RNAV din TMA NAPOC se
bazează pe senzori DME-DME şi sunt proiectate în
conformitate cu criteriile RNAV-1 (P-RNAV). Pentru
operarea acestor proceduri fără restricţii suplimentare,
este necesară aprobarea RNAV-1 (P-RNAV).
Operatorii aeronavelor aprobate RNAV-1 (P-RNAV)
trebuie să completeze corespunzător planul de zbor.
Ori de câte ori este posibil, ATC va acorda autorizări
“direct-to” (îndeosebi în afara perioadelor de vârf).
Virajul către apropierea finală este de obicei efectuat prin
vectorizare radar, pentru a fluidiza traficul şi pentru
asigurarea eşalonării.
Sunt stabilite puncte tactice pentru apropieri non-standard
mai scurte: EMPOS pentru SB RWY09, ALOXU pentru SB
RWY27. Aceste puncte pot fi utilizate numai la cererea sau
cu acordul echipajului.
Informaţii privind planificarea profilului de zbor vertical: se
recomandă ca echipajele să efectueze planificarea
zborului pentru o posibilă autorizare a coborârii în
conformitate cu restricţiile verticale specificate pe harta
STAR. Coborârea se va efectua însă în conformitate cu
instrucţiunile ATC.
În cazul în care un gradient de urcare publicat nu poate fi
respectat, se recomandă ca echipajele să solicite o
decolare non-standard înainte de pornirea motoarelor.
Deplasarea aeronavelor pe platformă se va face doar în
condiţiile dirijării de către dispecerul sol sau a ghidării cu
vehicolul FOLLOW - ME.

2. Low visibility procedures / Proceduri în condiţii de vizibilitate redusă
1. Description of facilities
1.1. Runway 27 is equipped with ILS and is approved for CAT
II (RVR not less than 350m) and LVTO operations.
1.2. Runways 09 are approved for LVTO operations.

1. Descrierea facilităţilor
1.1. Pista 27 este echipată cu ILS şi este autorizată pentru
desfăşurarea operaţiunilor CAT II (RVR nu mai mică de
350M) şi LVTO.
1.2. Pista 09 este autorizată pentru operaţiuni LVTO.

2. Criteria for the initiation and termination of LVP
2.1. Approach and landing
a)The preparation phase will be implemented when those
values falls below :
- RVR 800 m or;
- visibility 1500 m( when is not available RVR) or
- ceilling 500 ft (150 m).

2. Criterii pentru iniţierea şi terminarea LVP
2.1. Apropierea şi aterizarea
a) Faza de pregătire se declanşează la atingerea sau
trecerea în scădere prin una din următoarele valori de
prag:
- RVR 800 m sau;
- vizibilitarea orizontală 1500 m( cănd nu e disponibil
RVR) sau;
- plafonul norilor 500 ft (150 m).
b) Faza operaţională se declanşează la atingerea sau
trecerea în scădere prin una din următoarele valori de
prag:
- RVR 550 m sau;
- vizibilitarea orizontală 800 m( cănd nu e disponibil
RVR sau;
- plafonul norilor 200 ft (60 m).
c) Procedurile în condiţii de vizibilitate redusă vor fi
încheiate atunci când:
- valoarea RVR este mai mare de 800 m;
- vizibilitarea orizontală atinge sau trece în creştere
valoarea de 1500 m( cănd nu e disponibil RVR);
- plafonul este mai mare de 300ft şi este anticipată
îmbunătăţirea continuă a acestor condiţii.
2.2. Decolarea
a) Operaţiunile de vizibilitate redusă vor fi declanşate când
există solicitarea unui operator aerian să decoleze când
RVR este mai mică de 400m;

b) The operation phase will be commenced when those
values falls below:
- RVR 550 m or;
- visibility 800 m( when is not available RVR) or
- ceilling 200 ft (60 m).
c) LVP will be terminated when
- RVR is greater than 800m
- visibility greater than 1500 m ( when is not available
RVR)
- ceiling is greater than 300ft and a continuing
improvement in these conditions is anticipated.
2.2. Take-off
a) LVP operations will be provided when requested by an
aircraft operator to conduct LVTO when the RVR is below
400m;
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b) If LVP operations are not in force, LVTO must be
requested a minimum of 30 minutes in advance to permit the
appropriate preparations

b) Dacă procedurile în condiţii de vizibilitate redusă nu sunt
declanşate, LVTO trebuie solicitată cu 30 minute înainte
pentru a permite pregătirile corespunzătoare LVTO.

3. Details of runway exits
3.1.Runway exits are equipped with green/yellow coded
taxiway centerline lights.

3. Detalii privind eliberarea pistei
3.1.Racordurile pistei cu căile de rulare sunt echipate cu
lumini axiale codificate verde/galben.

4. Any ground movements restrictions
4.1. Aircraft movements on manoeuvring area to/from RWY
09/27 should be made using the Standard Taxi-Routes.

4. Restricţii privind mişcarea la sol
4.1. Toate mişcările pe suprafaţa de manevră spre/dinspre
pista 09/27 trebuie făcute utilizând Rutele de Rulare
Standard.
4.2. După obţinerea autorizării de rulare, aeronava trebuie
să înceapă rularea doar atunci când luminile axiale au fost
aprinse.
4.3. Pe timpul derularii LVP deplasarea pe suprafaţa de
manevră a aeronavelor este limitata la una singură în orice
moment. Circulatia vehiculelor pe suprafaţa de miscare
este limitata la minimum necesar.

4.2. Upon receiving taxi clearance, aircraft must only proceed
when a green center line path is illuminated.
4.3. When LVP is in progress, aircraft taxi is limited to one
movement at any time. Operation of vehicles on the
movement area is limited as minimum required.
5. Description of LVP
5.1. CAT II Approach and Landing
a) Pilots will be informed by ATIS or RTF when LVP are in
operation;
b) The localizer sensitive area will be protected when a
landing aircraft is whitin 5 NM from touchdown. ATC will
provide suitable spacing between aircraft on final approach to
achieve this objective.
5.2 Low Visibility Take Off
a)Aircraft movements on the apron must be carried out with
the direction of a “FOLLOW ME” car.

5. Descrierea procedurilor în condiţii de vizibilitate scăzută
5.1. Apropierea şi aterizarea CAT II
a) Piloţii vor fi informaţi RTF atunci când procedurile LVP
sunt operaţionale;
b) Zona sensibilă ILS va fi protejată atunci când o
aeronavă care aterizează se află la 5 NM de punctul de
contact. CTA va asigura eşalonarea corespunzătoare între
aeronavele aflate pe apropierea finală în vederea
îndeplinirii acestui obiectiv.
5.2. Decolarea în condiţii de vizibilitate redusă
a)Mişcarea aeronavelor pe platformă trebuie efectuată cu
asistenţa serviciului “FOLLOW ME”.

LRSB AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION
Removal blocked aircraft / Înlaturarea aeronavelor imobilizate
1. Sibiu Airport does not have equipments of removal of the 1. Aeroportul Sibiu nu dispune de echipamente şi utilaje
accidental blocked aircrafts in movement surface and
de înlăturare a aeronavelor imobilizate accidental pe
adjacent safety strip.
suprafaţa de mişcare şi benzile de siguranţă adiacente.
2. Aircraft operators are responsible for removing 2. Operatorii Aerieni sunt răspunzători de înlăturare a
accidentally immobilized aircraft on the moving surface
aeronavelor imobilizate accidental pe suprafaţa de
and the adjacent safety strip.
mişcare şi benzile de siguranţă adiacente.
3. Sibiu Airport can provides airline operators with contact 3. Aeroportul Sibiu poate pune la dispoziţie operatorilor
details of companies owning equipment and machinery
aerieni date de contact ale firmelor ce deţin
capable of removing accidentally fixed aircraft.
echipamente şi utilaje capabile să înlăture aeronavele
imobilizate accidental.

LRSB AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME
Aerodrome Chart - ICAO ............................................................................................................................... AD 2.13-20
Aircraft Parking/Docking Chart ...................................................................................................................... AD 2.13-22
Aerodrome Obstacle Chart - ICAO - Type A
RWY 09 .................................................................................................................................. AD 2.13-25
RWY 27 .................................................................................................................................. AD 2.13-26
Precision Approach Terrain Charts - ICAO
RWY 27................................................................................................................................... AD 2.13-28
Standard Departure Chart - Instrument - ICAO
RWY 09................................................................................................................................... AD 2.13-30
RWY 27................................................................................................................................... AD 2.13-31
Standard Arrival Charts - Instrument - ICAO
RWY 27................................................................................................................................... AD 2.13-33
RNAV Standard Departure Chart – Instrument - ICAO
RWY 09................................................................................................................................... AD 2.13-34
RWY 27................................................................................................................................... AD 2.13-35
RNAV Standard Arrival Charts - Instrument - ICAO
RWY 09................................................................................................................................... AD 2.13-36
RWY 27................................................................................................................................... AD 2.13-37
ATC Surveillance Minimum Altitude Chart – ICAO ........................................................................................ AD 2.13-45
Instrument Approach Charts - ICAO
RWY 27 ILS ............................................................................................................................ AD 2.13-51
RWY 09 NDB .......................................................................................................................... AD 2.13-92
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SB095

SB094

SB093

SB092

SB091

PIKUV

MOBRA

IPTOL

IBINU

FAF_LRSB_09

EMPOS

EDETA

DOKUD

AKUPO

Waypoint name

-

-

K230-

-

K220-

K220-

F090+

F110+

-

F110+; K 250-

A5000+

A5900+; K210-

F110+

F100+

F100+

Restrictions

N455236102

N462755978

N455321917

N455327779

N455333192

N454733500

N460330108

N455151885

N461728203

N455504940

N454722203

N454728076

N454608288

N462807453

N470003762

Latitude

E0243501023

E0240025696

E0235106726

E0234357467

E0233648207

E0233639289

E0240540733

E0244909844

E0240241262

E0231643516

E0235056269

E0234347778

E0245552249

E0245721352

E0242344287

Longitude

LIST OF WAYPOINTS

SB273
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Type
Compulsory
fly-by
Compulsory
fly-by
Compulsory
fly-by
On request
fly-by
Compulsory
Fly-by
Compulsory
fly-by
On request
fly-by
Compulsory
fly-by
On request
fly-by
On request
fly-by
On request
fly-by
On request
fly-by
On request
fly-by
On request
fly-by

LRSB RNAV ARRIVAL SEQUENCE RWY 09

35.920
10.583
14.126
14.353
4.998
4.998
5.997
4.998
4.998

254.60
171.52
225.14
271.16
271.08
180.99
91.00
91.08

206.65
171.49
171.52
225.14
271.16
271.08
180.99
91.00
91.08

269.23
266.57
266.04
265.96
175.87
85.88
85.96

249.43
166.40
220.02
266.04
265.96
175.87
85.88
85.96

201.48
166.28
166.40
220.02
266.04
265.96
175.87
85.88
85.96

FL110
5900
5900
5900
5900
5900
5900
5000

5900
5900
5900
5900
5900
5900
5000

FL090
FL090
5900
5900
5900
5900
5900
5000

FL090
FL090
FL090
5900
5900
5900
5900
5900
5000

AIP
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Minimum Alt/FL

AKUPO 1R
AKUPO - SB095
SB095 - IPTOL
IPTOL - PIKUV
PIKUV - SB094
SB094 - SB093
SB093 - SB092
SB092 - SB091
SB091 - EMPOS
EMPOS - FAF_LRSB_09

39.320
14.126
14.353
4.998
4.998
5.997
4.998
4.998

274.35
271.69
271.16
271.08
180.99
91.00
91.08

315.61
269.23
266.57
266.04
265.96
175.87
85.88
85.96

5900
5900
5900
5000

Magnetic Track

DOKUD 1R
DOKUD - IPTOL
IPTOL - PIKUV
PIKUV - SB094
SB094 - SB093
SB093 - SB092
SB092 - SB091
SB091 - EMPOS
EMPOS - FAF_LRSB_09

9.912
30.681
4.998
4.998
5.997
4.998
4.998

320.73
274.35
271.69
271.16
271.08
180.99
91.00
91.08

90.99
175.87
85.88
85.96

True track

MOBRA 1R
MOBRA - SB273
SB273 - SB094
SB094 - SB093
SB093 - SB092
SB092 - SB091
SB091 - EMPOS
EMPOS - FAF_LRSB_09

7.404
9.912
30.681
4.998
4.998
5.997
4.998
4.998

96.11
180.99
91.00
91.08

Distance (NM)

EDETA 1R
EDETA - MOBRA
MOBRA - SB273
SB273 - SB094
SB094 - SB093
SB093 - SB092
SB092 - SB091
SB091 - EMPOS
EMPOS - FAF_LRSB_09

14.104
5.997
4.998
4.998

Leg

IBINU 1R
IBINU - SB092
SB092 - SB091
SB091 - EMPOS
EMPOS - FAF_LRSB_09
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EDETA

DOKUD

ALOXU

AKUPO

A5400+

F110+

F100+

A3500+;K210-

F100+

Restriction

N454700877

N455332142

N454608288

N462807453

N454653152

N470003762

Latitude

E0241320460

E0233814371

E0245552249

E0245721352

E0242028962

E0242344287

Longitude

LIST OF WAYPOINTS

EMBIB
A3100E0231643516

Waypoint name

FAF_LRSB_27
N455504940
E0240241262

F110+
N461728203
E0244909844

IBINU

N455151885

IPTOL
F110+

E0240025696

MOBRA

N462755978
E0242737412

E0240540733

N454644981
E0243445845

N460330108

SB095

N454636362

F090+

SB271
K220-;
A4500+ for MOBRA 1S;
A6800+ for EDETA 1S

PIKUV

SB272

E0242751822

E0243501023

N455244721

E0242042603

N455236102

N455252891

E0240753187

K220-

K230N455306411

SB273

SB275
A4200+

SB274

UPOLI
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Type
Compulsory
fly-by
On request
fly-by
Compulsory
fly-by
Compulsory
fly-by
On request
fly-by
Compulsory
fly-by
Compulsory
fly-by
On request
fly-by
Compulsory
fly-by
On request
fly-by
On request
fly-by
On request
fly-by
On request
fly-by
On request
fly-by
On request
fly-by
On request
fly-by
On request
fly-by

EDETA 1S
EDETA - SB272
SB272 - SB271
SB271 - ALOXU
ALOXU - FAF_LRSB_27

DOKUD 2S
DOKUD - IPTOL
IPTOL - PIKUV
PIKUV - UPOLI
UPOLI - SB275
SB275 - SB274
SB274 - SB273
SB273 - SB272
SB272 - SB271
SB271 - ALOXU
SB275 - ALOXU
ALOXU - FAF_LRSB_27

AKUPO 2S
AKUPO - SB095
SB095 - IPTOL
IPTOL - PIKUV
PIKUV - UPOLI
UPOLI - SB275
SB275 - SB274
SB274 - SB273
SB273 - SB272
SB272 - SB271
SB271 - ALOXU
SB275 - ALOXU
ALOXU - FAF_LRSB_27

Leg

15.103
20.713
8.961
5.000
5.000
6.000
5.000
4.999
6.000
5.000

14.781
5.000
4.999
5.000

39.320
14.126
10.511
8.961
5.000
5.000
6.000
5.000
4.999
6.000
5.000

35.920
10.583
14.126
10.511
8.961
5.000
5.000
6.000
5.000
4.999
6.000
5.000

Distance (NM)

242.51
271.69
271.60
271.52

95.75
91.01
91.36
91.52
91.60
181.69
271.69
271.60
181.51
271.52

271.94
271.69
271.60
271.52

254.60
171.52
171.56
91.36
91.52
91.60
181.69
271.69
271.60
181.51
271.52

206.65
171.49
171.52
171.56
91.36
91.52
91.60
181.69
271.69
271.60
181.51
271.52

True track

237.39
266.57
266.48
266.40

90.63
85.89
86.24
86.40
86.48
176.57
266.57
266.48
176.39
266.40

266.82
266.57
266.48
266.40

249.39
166.40
166.44
86.24
86.40
86.48
176.57
266.57
266.48
176.39
266.40

201.48
166.28
166.40
166.44
86.24
86.40
86.48
176.57
266.57
266.48
176.39
266.40

Magnetic Track

4500
3500
3500
3100

5400
4200
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3100

6800
3500
3500
3100

FL090
FL090
4200
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3100

FL090
FL090
FL090
4200
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3100

Minimum Alt/FL
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IBINU 2S
IBINU - EMBIB
EMBIB - UPOLI
UPOLI - SB275
SB275 - SB274
SB274 - SB273
SB273 - SB272
SB272 - SB271
SB271 - ALOXU
SB275 - ALOXU
ALOXU - FAF_LRSB_27

11.362
5.000
4.999
5.000

LRSB RNAV ARRIVAL SEQUENCE RWY 27

MOBRA 1S
MOBRA - SB272
SB272 - SB271
SB271 - ALOXU
ALOXU - FAF_LRSB_27

ROMATSA

IN CASE OF COMMUNICATION FAILURE
- SET TRANSPONDER CODE 7600
- FOLLOW COMMUNICATION FAILURE
PROCEDURE ON RELEVANT SID / STAR

NOTE:

1. CHART ONLY TO BE USED FOR CROSS-CHECKING OF ALTITUDES ASSIGNED
WHILE UNDER RADAR CONTROL.
2. UNLESS OTHERWISE AUTHORIZED OR REQUIRED BY ATC, ARRIVING
AIRCRAFT SHALL BE OPERATED AT AN INDICATED AIRSPEED OF MAXIMUM 250
KT BELOW FL 100.
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Waypoint name
N454653152
N462327172
N461728203
N460330108
N461912951
N455333192
N454644981
N454636362
N455236102
N460703085
N454647118

Latitude
E0242028962
E0240123863
E0240241262
E0240540733
E0241128317
E0233648207
E0242737412
E0243445845
E0243501023
E0241402830
E0242615159

Longitude

LIST OF WAYPOINTS

ALOXU
DOTEV
IPTOL
PIKUV
PINUB
SB092
SB271
SB272
SB273
XANAN
XEBUN

RADAR SECTOR (RS)

RS 1 3500 ft ALT EXCEPTING RS 2
MRVA1-1
N471424719
MRVA1-2
N462924710
MRVA1-3
N455843927
Arc DME 20.0 SBI
MRVA1-4
N454431397
MRVA1-5
N454458344
MRVA1-6
N455925727
MRVA1-7
N464453330
Arc DME 3.6 CLJ
MRVA1-8
N464846169
MRVA1-9
N465300898
Arc DME 24.0 CLJ
MRVA1-10
N470920268

E0235623478
E0240036695
E0234714118

E0240315137

Longitude

N465459510
N464603345
N464800438

E0240259354
E0240705819
E0240315137

Latitude

N471755565
N471424719
N470920268

E0231303644
E0225235754
E0225115090
E0230808785

SECTOR

RS 2 3000 ft ALT
MRVA2-1
MRVA2-2
MRVA2-3/DVORDME

N465300898
N465555449
N465944989
N471501159

E0234206919
E0231303644

E0243338216
E0240940843
E0233528752
E0234950724

E0240705819
E0245838627
E0242817542

RS 3 6000 ft ALT
MRVA3-1
MRVA3-2
MRVA3-3
Arc DME 24.0 CLJ
MRVA3-4
MRVA3-5
MRVA3-6
MRVA3-7

AIRAC AIP AMDT 08/17

RS 7 FL 075
MRVA7-1
MRVA7-2
MRVA7-3
MRVA7-4

RS 6 FL 085
MRVA6-1
Arc DME 15.0 CLJ
MRVA6-2
MRVA6-3
MRVA6-4
MRVA6-5

N462924710
N462812302
N454355915
N454431397

N454534632
N454355915
N453800000
N453800000

N460015153
N455925727
N454458344
N454534632

N463302410
N455925727
N460015153
N463701507

N464319341

N464453330
N463302410

N465109444
N464846169

N464319341
N463701507

N465555449
N465109444

E0242817542

E0245838627
E0250000000
E0250000000
E0243338216

E0232548457
E0250000000
E0250000000
E0233300000

E0231145549
E0233528752
E0240940843
E0232548457

E0234603893
E0233528752
E0231145549
E0225911071

E0232631142

E0234950724
E0234603893

E0232553251
E0234206919

E0232631142
E0225911071

E0225235754
E0232553251

RS 4 FL075
MRVA4-1
MRVA4-2
Arc DME 15.0 CLJ
MRVA4-3
MRVA4-4

RS 8 FL 110
MRVA8-1
MRVA8-2
MRVA8-3
MRVA8-4

N455843927

RS 5 4300 ft ALT
MRVA5-1
MRVA5-2
Arc DME 3.6 CLJ
MRVA5-3
MRVA5-4
Arc DME 15.0 CLJ

RS 9 4500 ft ALT
MRVA9-1
MRVA9-2
MRVA9-3
MRVA9-4
Arc DME 20.0 SBI
MRVA9-5
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