
Ministerul Transporturilor si Infrastructurii 
 

 
    Pentru indeplinirea atributiilor ce revin Ministerului Transporturilor si Infrastructurii ca autoritate
de stat in domeniul transporturilor,  
    in temeiul prevederilor art. 4 lit. b) si f) si ale art. 66 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997
privind Codul aerian civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 2 din
Hotararea Guvernului nr. 405/1993 privind infiintarea Autoritatii Aeronautice Civile Romane, cu
modificarile ulterioare, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 76/2009 privind
organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificarile si
completarile ulterioare,  
 
    ministrul transporturilor si infrastructurii emite urmatorul ordin:  
 
   Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.288/2006
pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civile romane RACR-LDOZ "Licentierea dispecerilor
operatiuni zbor", editia 01/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 812 din 3
octombrie 2006, se completeaza asa cum urmeaza:  
   - In capitolul II "Licenta de dispecer operatiuni zbor", la RACR-LDOZ 015 "Conditii de obtinere
a licentei de dispecer operatiuni zbor", dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul
(5), cu urmatorul cuprins:  
    "(5) Pregatirea practica ce trebuie efectuata de solicitantul unei licente de dispecer operatiuni
zbor, in conformitate cu prevederile alin. (4), se poate efectua atat la o organizatie de pregatire
autorizata, cat si la un operator aerian certificat/autorizat, sub indrumarea unui dispecer
operatiuni de zbor care indeplineste urmatoarele conditii:  
    (i) detine licenta de dispecer operatiuni zbor in termen de valabilitate;  
    (ii) poseda cunostinte privind:  
    - metodele de instruire;  
    - analiza si corectarea greselilor (greseli sistematice, greseli caracteristice);  
    - performantele umane si limitarile specifice instruirii;  
    (iii) este nominalizat in acest sens de operatorul aerian.  
    Nota 1. Dispecerii nominalizati pentru a asigura instruirea la sol trebuie sa detina o experienta
ca dispecer operatiuni zbor de minimum 3 ani in cadrul operatorului respectiv sau minimum 5 ani
in cadrul unui alt operator aerian si trebuie sa detina o autorizare interna in cadrul operatorului
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respectiv, in baza promovarii unui test bazat pe materialele de curs ce vor fi prezentate la
disciplina specifica de instruire.  
    Nota 2. Lista cu dispecerii nominalizati pentru instruirea practica la sol va fi trimisa de
operatorul aerian, in vederea agrearii, la autoritatea de licentiere, inainte de inceperea procesului
de instruire practica.  
    Nota 3. Operatorul aerian va dezvolta, in manualul de operatiuni, programe de pregatire
specifice, anuale, pentru mentinerea competentei dispecerilor nominalizati sa asigure instruirea
la sol a solicitantilor de licente de dispeceri operatiuni zbor."  
   Art. II. - Regia Autonoma "Autoritatea Aeronautica Civila Romana", operatorii aerieni detinatori
de certificat de operator aerian si organizatiile de pregatire a personalului in scopul obtinerii,
revalidarii si reinnoirii licentei de dispecer operatiuni zbor vor duce la indeplinire prevederile
prezentului ordin.  
   Art. III. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.  
 

    Ministrul transporturilor si infrastructurii, 
Radu Mircea Berceanu  

 
    Bucuresti, 17 mai 2010.  
    Nr. 382.  
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