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PREAMBUL  

Potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 598/2014 de stabilire a normelor și a 
procedurilor cu privire la introducerea restricțiilor de operare referitoare la zgomot pe 
aeroporturile din Uniune în cadrul unei abordări echilibrate și de abrogare a Directivei 
2002/30/CE, una din măsurile propuse în cadrul abordării echilibrate pentru soluționarea 
problemelor legate de zgomot pe un aeroport este implementarea de proceduri 
operaționale pentru reducerea zgomotului. 
Măsurile operaționale pentru reducerea zgomotului, așa cum sunt definite în prezenta 
circulară, reprezintă o parte din procedurile operaționale pentru reducerea zgomotului, 
pe care operatorul unui aeroport le poate alege pentru soluționarea problemelor legate 
de zgomot ale aeroportului. 

CAPITOLUL 1  
GENERALITĂȚI 

1.1. Scop 
Această circulară reprezintă un îndrumar privind cerințe de siguranță aplicabile la 
introducerea pe un aeroport a unor proceduri operaționale pentru reducerea zgomotului 
și, în mod particular, a măsurilor operaționale pentru reducerea zgomotului, așa cum 
sunt definite în prezenta circulară, organizate în funcție de tipul de măsură operațională 
propusă și în conformitate cu legislația comunitară și națională în domeniu siguranței 
traficului aerian. 

1.2. Aplicabilitate. Precizări 
(1) Prevederile acestei circulare sunt aplicabile: 

(a) operatorilor aeroporturilor menționate în anexa la Hotărârea de Guvern nr. 
321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, cu modificările și 
completările ulterioare (reprezentând lista aeroporturilor pentru care trebuie să se 
elaboreze hărți strategice de zgomot și, după caz, planuri de acțiune pentru 
reducerea zgomotului datorat traficului aerian); 
(b) operatorilor de aeronave implicate în activități de aviație civilă; 

(2) Prevederile acestei circulare nu se aplică următoarelor categorii de aeronave: 
a) aeronave de stat româneşti;  
b)aeronave româneşti care execută misiuni oficiale, prezidenţiale sau 
guvernamentale, iar în cazul celor străine, pe bază de reciprocitate;  
c) aeronave ce operează în folosul Organizaţiei Naţiunilor Unite, Crucii Roşii şi 
Semilunii Roşii;  
d) aeronave civile care efectuează misiuni de căutare şi de salvare ori care transportă 
personal sau materiale în cadrul acestor misiuni;  
e) aeronave care efectuează misiuni umanitare şi de ajutorare urgentă;  
f) aeronave care sunt nevoite să aterizeze din cauze tehnice, din cauza condiţiilor 
meteorologice nefavorabile sau a unor situaţii de forţă majoră;  
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g) aeronave care aterizează din dispoziţia Ministerului Transporturilor şi/sau a 
Ministerului Apărării Naţionale.  

(3) Această circulară oferă solicitanților un ghid privind cerințele de siguranță aplicabile 
atunci când se dorește implementarea unor proceduri operaționale pentru reducerea 
zgomotului și, în special în cazul introducerii unor măsuri operaționale pentru reducerea 
zgomotului, așa cum sunt definite în prezenta reglementare și în conformitate cu 
legislația comunitară și națională în domeniu siguranței traficului aerian. 

1.3. Documente de referință 
- Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 

februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei 
Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a 
Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Regulamentul (UE) nr. 139/2014 al Comisiei din 12 februarie 2014 de stabilire a 
cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului; 

- Regulamentul (UE) nr. 965/2012 al Comisiei din 5 octombrie 2012, de stabilire a 
cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene în 
temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al 
Consiliului; 

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei din 26 
septembrie 2012, de stabilire a regulilor comune ale aerului și a dispozițiilor 
operaționale privind serviciile și procedurile din navigația aeriană și de modificare a 
Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1035/2011 și a Regulamentelor (CE) 
nr. 1265/2007, (CE) nr. 1794/2006, (CE) nr. 730/2006, (CE) nr. 1033/2006 și (UE) nr. 
255/2010; 

- Regulamentul (UE) nr. 598/2014 al Parlamentului European și al Consiliului, din 16 
aprilie 2014, de stabilire a normelor și a procedurilor cu privire la introducerea 
restricțiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune în cadrul unei 
abordări echilibrate și de abrogare a Directivei 2002/30/CE; 

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1034/2011 privind supravegherea 
siguranței în managementul traficului aerian și serviciile de navigație aeriană și de 
modificare a Regulamentului (UE) nr. 691/2010; 

- Codul aerian al României aprobat prin Ordonanța Guvernului nr. 19/2011; 
- Hotărârea de Guvern nr. 405/1993, privind înființarea Autorității Aeronautice Civile 

Române, cu modificările și completările ulterioare; 
- Hotărârea de Guvern nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului 

ambiant, cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului nr. 1185/2006, privind 

desemnarea Regiei Autonome Autoritatea Aeronautică Civilă Română ca autoritate 
naţională de supervizare, organism tehnic specializat pentru îndeplinirea funcţiei de 
supervizare a siguranţei zborului în aviaţia civilă, la nivel național;   

- Ordinul nr. 1309/2014 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 
139/2014 al Comisiei din 12 februarie 2014 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a 
procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului; 

- PIAC-REG, Ediția 1/2004, “Elaborarea și emiterea reglementărilor aeronautice”; 
- Reglementarea Aeronautică Civilă Română RACR-ATS "Serviciile de trafic 

aerian", ediţia 3.0/2014; 
- PIAC-ATS “Procedurile și Instrucțiunile de Aviație Civilă – Serviciile de Trafic Aerian”, 

ediția 2/2008, modificat cu prevederile Amendamentului nr. 6/2015; 
- PIAC-SSNA Partea a IV-a, “Proceduri și Instrucțiuni de Aeronautică Civilă privind 

supravegherea siguranței modificărilor ATM/ANS”, Ediția 1/2013; 
- Reglementarea Aeronautică Civilă Română RACR-CPPZI “Cerințe privind 

proiectarea procedurilor de zbor instrumental”, ediția 1/2011; 
- Anexa 16 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională – “Protecția mediului”, 
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vol. I – “Aircraft Noise”; 
- ICAO Doc. 9829 – “Guidance on the Balanced Approach to Aircraft Noise 

Management”, Ediția 2, 2008; 
- ICAO Doc. 8168 – “Procedures for Air Navigation Services – Aircraft Operations”, 

vol. I – “Flight Procedures”; 
- ICAO Doc. 8168 – “Procedures for Air Navigation Services – Aircraft Operations”, 

vol. II – “Construction of Visual and Instrument Flight Procedures”; 
- ICAO Doc. 9906 - “Quality Assurance Manual for Flight Procedure Design”, vol. I – 

“Flight Procedure Design Quality Assurance System”; 
- ICAO Doc. 9906 - “Quality Assurance Manual for Flight Procedure Design”, vol. V – 

“Validation of Instrument Flight Procedures”; 
- ICAO Cir 317 AT/136 – “Effects of PANS-OPS Noise Abatement Departure 

Procedures on Noise and Gaseous Emissions”; 
- ECAC-CEAC Doc. 29 – “Report on Standard Method for Computing Noise Contours 

around Civil Airports”; 
- PIAC – UM “Unităţi de măsură aplicabile activităţilor desfăşurate în aviaţia civilă”. 

1.4. Definiții. Acronime 

1.4.1. Definiții  
(1) În sensul prezentei circulare, termenii de mai jos au următorul înțeles: 
abordare echilibrată - procesul prin care gama de măsuri disponibile, constând în 
reducerea zgomotului aeronavei la sursă, amenajarea și gestionarea terenului, proceduri 
operaționale pentru reducerea zgomotului și restricțiile de operare, este evaluată de 
autoritățile responsabile, în mod coerent, în vederea abordării problemei zgomotului în 
modul cel mai eficient din punctul de vedere al costurilor și individual pentru fiecare 
aeroport; 
curbă de zgomot - o linie de valoare constantă, în apropierea unui aeroport, a unui 
nivel de zgomot cumulativ sau indice de zgomot datorat aeronavelor; 
măsuri operaționale pentru reducerea zgomotului (MORZ) - în măsura în care nu 
restricționează capacitatea unui aeroport, aceste măsuri pot fi: utilizarea pistelor de 
decolare/aterizare preferențiale, a rutelor preferențiale din considerente ținând de 
zgomot și/sau a procedurilor operaționale pentru reducerea zgomotului la decolare și la 
apropiere; (Reg. 598/2014, Anexa I, 1.4.3.) 
nivel de zgomot – o măsurare a sunetului exprimată în decibeli pe o scală care indică 
intensitatea sa; (ICAO Cir 317 AT/136) 
operațiune de coborâre continuă (CDO) – o operațiune, permisă de configurarea 
spațiului aerian, proiectarea procedurilor și ATC, în care o aeronavă la sosire coboară 
fără întreruperi, pe cât posibil, prin angajarea unei tracțiuni minime a motorului, în mod 
ideal, într-o configurație cu rezistență la înaintare redusă, înainte de poziția de apropiere 
finală/punctul de apropiere finală; (ICAO Doc. 9931) 
părți interesate – părți care au un interes cu privire la operaţiunile de pe un aeroport 
sau care pot fi afectate de acestea din punct de vedere al expunerii la zgomot. Lista 
părților interesate include cel puțin: operatorul aeroportului, operatorii aerieni, furnizorii 
de servicii de navigație aeriană; Autoritatea Aeronautică Civilă Română; administratorul 
de rețea, astfel cum este definit în Regulamentul (UE) nr. 677/2011; acolo unde este 
cazul, coordonatorul de sloturi desemnat; persoanele care locuiesc în apropierea 
aeroportului și care sunt afectate de zgomotul generat de traficul aerian sau 
reprezentanții acestora și autoritățile locale relevante; reprezentanți ai întreprinderilor 
locale aflate în aproprierea aeroportului, ale căror activități sunt afectate de traficul 
aerian și de operarea aeroportului; operatorii aeroportuari relevanți; autorități de mediu, 
etc. (ICAO Doc. 9906 cu completări din Reg.598/2014, art. 6, para. (2), lit. d)) 
zgomot - sunet nedorit sau dăunător emis de traficul aerian; 
zonă sensibilă la zgomot – o zonă în care zgomotul produs de aeronave poate 
interfera cu utilizarea existentă sau planificată a terenului. Zgomotul interferează cu o 
anumită utilizare în funcție de nivelul de expunere la zgomot şi tipurile de activităţi care 
sunt implicate. Cartiere rezidenţiale, locații de învăţământ, sănătate şi religioase, precum 
şi locații în aer liber recreative, culturale şi istorice pot fi zone sensibile la zgomot. (ICAO 
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Doc. 9829) 
(2) Termenii utilizați în această circulară, în afara celor definiți la paragraful anterior, sunt 
definiți în actele de reglementare enumerate la capitolul 1.3. Documente de referință. 

1.4.2. Acronime 
AACR – Autoritatea Aeronautică Civilă Română 
ANS – servicii de navigație aeriană (Air Navigation Services) 
ANSP – furnizor de servicii de navigație aeriană (Air Navigation Service Provider) 
ATC – control al traficului aerian (Air Traffic Control) 
ATM – managementul traficului aerian (Air Traffic Management) 
ATS - servicii de trafic aerian (Air Traffic Service) 
CDO – operațiuni de coborâre continuă (Continuous Descent Operation) 
DER –  capătul pistei la plecare (Departure End of the Runway) 
GNSS - sistem global de navigație prin satelit (Global Navigation Satellite System) 
IAS -  viteza indicată (Indicated AirSpeed) 
ICAO – Organizația Aviației Civile Internaționale (International Civil Aviation 
Organisation) 
IFR –  reguli de zbor instrumental (Instrumental Flight Rules) 
ILS – sistem de aterizare instrumentală (Instrument Landing System) 
ISA – atmosfera standard internațională (International Standard Atmosphere) 
KIAS – viteza indicată în noduri (Knots indicated airspeed) 
FMS – sistem de management al zborului (Flight Management System) 
MORZ – măsuri operaționale de reducere a zgomotului 
MSL – nivel mediu al mării (Mean sea level) 
NADP – procedură de plecare cu reducerea zgomotului (Noise Abatement Departure 
Procedure) 
NM – milă nautică 
NPR – rute preferențiale din considerente legate de zgomot (noise preferential rutes) 
PANS-OPS – Proceduri pentru servicii de navigaţie aeriană – Operațiuni 
PAR - radar de apropiere de precizie (Precision Approach Radar) 
PBN - navigaţie bazată pe performanţă (Performance-Based Navigation) 
PORZ – proceduri operaționale pentru reducerea zgomotului 
RNAV (Navigaţie RNAV) – navigație de suprafață (Area navigation RNAV)  
RNP - performanţa de navigaţie cerută (Required Navigation Performance) 
SID – rută de plecare instrumentală standard (standard instrument departure) 
STAR - rută de apropiere instrumentală standard (standard terminal arrival) 
TAS – viteza adevărată (True AirSpeed) 
VASIS –  sistem de indicare a pantei la apropierea la vedere (Visual Approach Slope 
Indicator System) 
VFR – reguli de zbor la vedere (Visual Flight Rules) 
VMC – condiții meteorologice de zbor la vedere (Visual Meteorological Conditions) 

CAPITOLUL 2  

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND INTRODUCEREA PROCEDURILOR 
OPERAȚIONALE PENTRU REDUCEREA ZGOMOTULUI 

2.1. Siguranța traficului aerian reprezintă cel mai important element în dezvoltarea și 
implementarea PORZ. Utilizarea PORZ aprobate trebuie să asigure menținerea 
siguranței zborului, prin considerarea tuturor factorilor care pot afecta o anume 
operațiune. Acești factori includ, dar nu se limitează la, condițiile meteo curente și 
prognoza meteo, condițiile pistei și mijloacelor de navigație disponibile. 

2.2. Pentru un aeroport pentru care a fost identificată o problemă referitoare la zgomot, 
ca urmare a evaluării, de către operatorul aerodromului, a situației zgomotului conform 
prevederilor HG nr. 321/2005, cu modificările și completările ulterioare, introducerea 
unor PORZ respectă prevederile Reg. nr. 598/2014 privind adoptarea abordării 
echilibrate. (art. 5, Reg. (UE) nr. 598/2014) 

2.3. La solicitarea autorităților competente desemnate conform art. 3 și 5 ale Reg. nr. 
598/2014 și/sau a autorităților competente pentru protecția mediului, AACR furnizează 
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informațiile necesare și oferă asistență pentru gestionarea conflictelor dintre cerințele de 
siguranță ale traficului aerian și a celor de protecția mediului. (ADR.AR.B.005 (c) și 
AMC1 ADR.AR.B.005(c) la Reg. 139/2014) 

2.4. Operatorul aeroportului, furnizorul de servicii de navigație aeriană, operatorii aerieni, 
precum și alte părți implicate trebui să acorde o atenție deosebită implicațiilor PORZ 
propuse asupra siguranței propriilor operațiuni/activități, cele ale utilizatorilor spațiului 
aerian, furnizorilor de servicii de navigație aeriană, operatorilor aerieni și aeroportuari și 
asupra populației din zonele locuite aflectate de zgomotul produs de traficul aerian și 
activitățile aferente aeroportului.  

2.5. La dezvoltarea propunerii inițiale de PORZ, părțile implicate trebuie să aibă în 
vedere că aceasta ar putea necesita adaptări, pentru a reflecta și a echilibra cerințele 
concurente ale părților interesate, în cadrul cărora siguranța traficului aerian trebuie să 
reprezinte o prioritate în dezvoltarea și implementarea acestor proceduri. 

2.6. PORZ pot fi diferențiate în funcție de tipul și performanța acustică a aeronavei, 
utilizarea mijloacelor aeroportuare și de navigație aeriană, traiectul de zbor și/sau 
intervalul de timp vizat. 

2.7. Aeronavele trebuie să fie echipate cu instrumente și echipamente de navigație 
adecvate rutei pe care urmează să zboare și în conformitate cu legislația aplicabilă 
referitoare la operațiunile aeriene. (SERA.5015, (a), Reg. 923/2012) 

2.8. PORZ sau combinația acestora cu celelalte măsuri disponibile conform abordării 
echilibrate, luate pentru un aeroport, nu sunt mai restrictive decât este necesar pentru 
atingerea obiectivelor de mediu privind reducerea zgomotului, stabilite pentru respectivul 
aeroport. (Reg. 598/2014, art. 5, alin. (6)) 

2.9. PORZ vizează modul de operare al aeronavelor pentru a evita sau a reduce 
zgomotul peste zonele populate. Acestea pot include: 

• utilizarea rutelor preferențiale din considerente legate de zgomot (NPR), a unor 
traiectorii de zbor preferențiale sau a unor piste preferențiale; 
• concentrarea zborurilor peste zone nepopulate sau mai puțin sensibile la zgomot; 
• dispersarea zborurilor peste zonele populate sau distribuirea zgomotului (zborul 
peste anumite zone în anumite zile și mutarea zborurilor peste alte zone în alte zile); 
• proceduri de decolare cu reducere a zgomotului cum ar fi gestionarea puterii 
motorului în timpul decolării; 
• proceduri de apropiere cum ar fi operațiuni de coborâre continuă (CDO) și tehnici  
ce utilizează valori scăzute ale puterii, tehnici cu rezistență scăzută la înaintare; 
• mutarea punctelor nominale de decolare sau aterizare de pe pistă; 
• restricții privind încălzirea motoarelor și/sau a utilizării echipamentelor de sol, etc. 

2.10. Procedurile operaționale pentru reducerea zgomotului pot fi clasificate și astfel: 
(1) operațiuni la sol, pentru reducerea zgomotului aeroportuar: remorcarea 
automatizată a aeronavei, utilizarea redusă a APU, limitarea utilizării pe perioada nopții 
a reversorului de tracțiune, limitarea vitezei de rulare, limitarea funcționării motoarelor 
aeronavei la sol; 
(2) operațiuni de plecare, pentru reducerea zgomotului la plecare: urcare cu 
gestionarea tracțiunii, plecări RNAV, operațiuni de urcare continuă, colaborarea pentru 
gestionarea plecărilor, alternarea traiectoriilor de plecare (pentru distribuirea 
zgomotului); 
(3) operațiuni la sosire, pentru reducerea zgomotului la sosire: operațiuni cu putere/ 
rezistență la înaintare redusă, operațiuni de coborâre continuă - CDO (numite și profile 
de coborâre optimizate - OPD sau apropieri cu coborâre continuă - CDA), tren de 
aterizare “silențios”, apropiere din două segmente (panta de coborâre din două 
segmente), apropieri RNAV/RNP, adaptarea sosirilor, alternarea traiectoriilor la sosire 
(distribuirea zgomotului), colaborarea pentru gestionarea sosirilor, utilizarea pragurilor 
decalate; 
(4) alte operațiuni: piste preferențiale, constrângeri pentru timpii de operare pe criterii 
de zgomot, intervale mai mari de timp între operațiuni mai zgomotoase, etc.   

2.11. Preluând termenul de măsuri operaționale pentru reducerea zgomotului, utilizat în 
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Anexa I a Reg. nr. 598/2014 (definit anterior la cap. 1.4.1. Definiții), prezenta circulară se 
referă în mod deosebit la următoarele măsuri operaționale pentru reducerea zgomotului: 

(i) utilizarea pistelor preferențiale din considerente legate de zgomot, pentru a 
direcționa traiectoriile de zbor inițiale și finale departe de zonele sensibile la zgomot; 
(ii) utilizarea rutelor preferențiale din considerente legate de zgomot, în scopul de a 
asista aeronava pentru evitarea zonelor sensibile la zgomot la sosiri și plecări, 
inclusiv utilizarea de viraje pentru a îndepărta aeronava de zonele sensibile la 
zgomot situate sub sau adiacent traiectoriilor de decolare uzuale; 
(iii) utilizarea unor proceduri operaționale pentru reducerea zgomotului la decolare și 
la apropiere, proiectate pentru a optimiza distribuția zgomotului la sol, menținând 
nivelul cerut de siguranță al zborului. (Reg. nr. 598/2014, Anexa I) 

2.12. Procedurile de management al zgomotului cum sunt alternarea traiectoriilor de 
zbor (vezi prevederi para. 3.8. și 3.9.) și distribuirea zgomotului sunt metode eficiente de 
atenuare a zgomotului. Totuși acestea au potențialul de a crește nivelul de zgomot 
pentru alte comunități. De aceea, propunerile pentru reducerea zgomotului care includ 
distribuirea zgomotului sau alternarea traiectoriilor de zbor necesită un angajament 
crescut al comunităților. 

2.13. Alte măsuri potențiale de îmbunătățire a nivelului zgomotului necesită o cooperare 
între părțile interesate din industria de aviație în simularea operațională, analiza datelor, 
sau chiar dezvoltarea procedurilor (care pot implica angajarea comunităților locale). 
Unele exemple includ: 
(1) remorcarea automatizată – remorcherele automatizate oferă noi tehnologii pentru 
remorcare nemotorizată care ar putea reduce atât emisiile cât și zgomotul în cazul 
operațiunilor la sol ale aeronavelor; 
(2) limitarea utilizării tracțiunii inverse – în anumite perioade (de exemplu la sfârșitul 
săptămânii sau noaptea) sau când sosirile nu sunt strâns distanțate, piloții pot fi în 
măsură să evite utilizarea reversorului de tracțiune după aterizare când acest lucru se 
poate face în condiții de siguranță; 
(3) colaborarea pentru gestionarea plecărilor și sosirilor – încorporează progresele 
înregistrate în luarea deciziilor în colaborare pentru a integra o mai mare precizie și 
predictibilitate atât pentru sosiri cât și pentru plecări. Aceasta sporește utilizarea 
operațiunilor de urcare și coborâre continuă, care poate minimiza vectorizarea din partea 
controlorului de trafic, precum și zgomotul la nivel local în timpul operațiunilor de sosire 
sau plecare; 
(4) alternarea traiectoriilor de sosire sau plecare – încorporează reguli locale pentru a 
se stabili care rute de sosire sau traiectorii de plecare pot fi utilizate în anumite zile. 
Aceasta sprijină crearea unor perioade de răgaz, o formă de distribuire a zgomotului, 
pentru a permite unei comunități să știe în avans în ce zile vor fi restricționate zborurile 
cu survol peste comunitatea respectivă;  
(5) profile de urcare cu gestionarea tracțiunii – unele proceduri obișnuite pentru 
reducerea zgomotului necesită tracțiune redusă după atingerea unei altitudini de 
siguranță; 
(6) operațiuni cu putere/ rezistență la înaintare redusă – sunt tehnici pentru a face 
apropierile la aterizare mai puțin zgomotoase. Aceste operațiuni necesită coordonare 
între furnizorii de servicii de navigație aeriană, operatorii aeroporturilor și operatori 
pentru a coordona întârzierea scoaterii trenului de aterizare și a flapsurilor. În timp ce 
acest lucru poate reduce zgomotul la nivel local prin menținerea aeronavei aerodinamic 
"curată", siguranță nu trebuie să fie compromisă. 
Restricțiile de funcționare a motorului la sol, contorizarea cotelor și taxele de zgomot – 
pot impune limite privind locația sau perioada din zi când testarea la sol a motoarelor 
poate fi efectuată sau numărul de aeronave care pot zbura în intervalul unei perioade de 
timp, în funcție de clasificarea lor din punct de vedere al zgomotului.  

2.14. Termenul generic de operațiuni de coborâre continuă îmbrățișează multiple tehnici 
pentru a maximiza eficiența operațională în timp ce abordează constrângerile spațiului 
aerian din zonă, inclusiv: sosiri cu coborâre continuă, profile de coborâre optimizate, 
adaptarea sosirilor (tailored arrivals), managementul 3-D al traiectoriei de sosire (3-D 
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path arrival management) și apropierile cu coborâre continuă.  

Nota 1: Există două ghiduri privind implementarea coborârilor continue care oferă 
îndrumare părților interesate: broșura EUROCONTROL - Continuous Descent: A guide 
to implementing Continuous Descent și Sustainable Aviation’s A Guide to Continuous 
Descent Operations, for controllers and pilots from controllers and pilots. 

Nota 2: Reducerea zgomotului în jurul aeroporturilor, ca urmare a utilizării CDO, este de 
așteptat până la atingerea altitudinii de 7.000 ft, SESAR considerând că până în 7.000 ft 
zgomotul reprezintă cel mai important impact asupra mediului ce trebuie atenuat. 

2.15. Profilul de sosire adaptat este o operațiune de coborâre continuă eficientă, 
predictibilă, inițiată de la punctul de începere a coborârii (top-of-descent) și care profită 
de faptul că aeronava zboară pentru a acoperi o traiectorie definită în mod specific. Este 
un acord între furnizorul de servicii de navigație aeriană și echipajul de zbor pentru un tip 
de operațiune de coborâre continuă unde traiectoria este “adaptată” condițiilor de trafic 
curente. 

2.16. Capitolele următoare prezintă cerințe de siguranță aplicabile, în conformitate cu 
legislația comunitară și națională în domeniu siguranței traficului aerian, la introducerea 
pe un aeroport a unor măsuri operaționale pentru reducerea zgomotului, după cum 
urmează: 
- capitolul 4 - utilizarea pistelor preferențiale din considerente legate de zgomot; 
- capitolul 5 - utilizarea rutelor preferențiale din considerente legate de zgomot; 
- capitolul 6 - utilizarea unor proceduri pentru reducerea zgomotului la decolare și la 
apropiere. 
Capitolul 3 prezintă, la modul general, cerințele aplicabile la introducerea unei PORZ, 
conform prevederilor Reg. nr. 139/2014. 

CAPITOLUL 3  

APROBAREA PORZ CONFORM PREVEDERI REGULAMENT NR. 139/2014 

3.1. Conform prevederilor Reg. nr. 598/2014, introducerea pe un aeroport a unor PORZ 
se realizează numai dacă, urmare a evaluării situației zgomotului, s-a constatat existența 
unei probleme legate de zgomot pentru aeroportul respectiv. Din perspectiva Reg. nr. 
139/2014, în funcție de tipul PORZ propuse, aceasta se încadrează în una din 
următoarele situații: 

1) pentru care este necesară notificarea AACR în vederea obținerii unei aprobări 
prealabile și care se implementează numai la primirea aprobării oficiale a AACR 
(ADR.AR.C.040, Reg. nr. 139/2014) (ex.: procedurile de zbor care pot fi rute 
preferențiale din considerente legate de zgomot – NPR. Aprobarea NPR este 
prezentată la subcap. 5.5.); 
2) care nu necesită o aprobare prealabilă din partea AACR și care se gestionează și 
se notifică AACR în modul definit în procedura elaborată de operatorul aerodromului și 
aprobată de AACR (ADR.AR.C.035, lit. (h), Reg. nr. 139/2014). 

3.2. În situația în care PORZ propuse constituie condiții sau limitări operaționale (AMC2 
ADR.AR.C.035 (d)) pentru un aeroport, atunci ele afectează un termen al certificatului 
aerodromului, pentru care este necesară notificarea AACR. (Anexa 2 la PIAC-AD-139, 
Partea 2) 

3.3. Condițiile și limitările operaționale precum procedurile de reducere a zgomotului nu 
trebuie să mărească ci trebui să încerce să reducă pe cât posibil, riscul intrării 
neautorizate sau ieșirii de pe pistă. Pentru acestea trebuie efectuate evaluări ale riscului 
privind siguranța pentru a determina dacă acestea pot afecta negativ nivelul de risc legat 
de intrarea neautorizată sau ieșirea de pe pistă. (AMC2 ADR.AR.C.035(d) Issuance of 
certificates/ OPERATING CONDITIONS OR LIMITATIONS)  

A. Atribuțiile operatorului aerodromului 
3.4. Operatorul aerodromului gestionează și notifică AACR cu privire la PORZ care nu 
necesită o aprobare prealabilă din partea AACR, respectând procedura aprobată de 
AACR în conformitate cu ADR.AR.C.035 litera (h) din Reg. nr. 139/2014.  

3.5. PORZ care necesită o aprobare prealabilă din partea AACR sunt cele care se 
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încadrează în tipul de schimbări menționate de ADR.OR.B.040, lit. (a) și (b) ale Reg. 
139/2014. 

3.6. Operatorul aerodromului trebuie să se asigure că, înainte de inițierea unei PORZ 
care necesită aprobarea prealabilă din partea AACR, este depusă o cerere la AACR, 
însoțită de documentația care conţine o descriere a PORZ propuse, în care sunt 
identificate următoarele elemente: 

(a) termenii din certificatul aerodromului, și/ sau elementele din baza de certificare, și/ 
sau echipamentele de aerodrom critice din punct de vedere al siguranței și/ sau 
sistemul de management al operatorului aerodromului (conform cerințe ADR.OR.D.005 
(b) din Reg. nr. 139/2014), și părți ale Manualului aerodromului, care sunt afectate de 
către PORZ propusă, inclusiv desenele de proiectare adecvate relevante; 
(b) specificațiile de certificare cu care PORZ propusă a fost proiectată să se  
conformeze, inclusiv specificațiile de certificare pentru care operatorul aerodromului își 
propune să demonstreze conformitatea într-un mod diferit pentru a demonstra un nivel 
de siguranță echivalent (pentru astfel de situații vezi și AMC1 
ADR.OR.B.015(b)(1);(2);(3);(4), para. (c)(1) din Reg. nr. 139/2014); 
(c) cerințele din Part-ADR.OR și Part-ADR.OPS din Reg. nr. 139/2014 și orice alte 
cerințe aplicabile care trebuie să fie îndeplinite ca urmare a PORZ propuse, inclusiv 
modul în care se intenționează să se demonstreze conformitatea; și  
(d) evaluarea privind siguranța cerută de ADR.OR.B.040(f) din Reg. nr. 139/2014. 
(AMC1 ADR.OR.B.040(a);(b) Changes/ CHANGES REQUIRING PRIOR APPROVAL) 

3.7. Condițiile și limitările operaționale rezultate din aplicarea unei PORZ trebuie să facă 
obiectul unei evaluări a riscului privind siguranța, conform procesului formal dezvoltat în 
cadrul sistemului propriu de management al siguranței, care asigură analiza (în termeni 
de probabilitatea şi severitatea de apariţie), evaluarea (în termeni de tolerabilitate) și 
controlul (în termeni de atenuare a) riscurilor. (ADR.OR.D.005, (b), pct. 4 si AMC1 
ADR.OR.D.005(b)(4))  

3.8. În cazul propunerii unei rute preferențiale din considerente legate de zgomot, 
evaluare de siguranţă este efectuată de furnizorul de servicii ATS (vezi cap. 5, para. 
5.5.13.).  

3.9. O evaluare de siguranţă trebuie efectuată, de către furnizorul de servicii ATS, 
oricând se planifică şi se intenţionează introducerea de modificări semnificative în 
organizarea spaţiului aerian, de modificări semnificative în procedurile de furnizare a 
serviciilor de trafic aerian aplicabile într-un spaţiu aerian sau la un aerodrom, precum şi 
la planificarea introducerii unor noi echipamente, sisteme sau facilităţi, precum cele 
menționate la para. 2.6.1.1. din PIAC-ATS, ediția 2/2008, amendat în 2015 (ex.: 
alternarea traiectoriilor de zbor, o nouă procedură operaţională, inclusiv proceduri de 
plecare şi de sosire, care urmează a fi aplicate într-un spaţiu aerian sau la un aerodrom; 
o reorganizare a structurii rutelor ATS; etc.). (RACR-ATS, 2.1.1.2.) 

3.10. Cererea menționată la 3.6. se depune înainte ca orice astfel de schimbare să aibă 
loc, pentru a permite AACR să determine menținerea conformității cu Reg. nr. 216/2008 
și cu normele sale de punere în aplicare și să modifice, dacă este necesar, certificatul și 
condițiile conexe atașate certificatului. (ADR.OR.B.040) 

3.11. Operatorul aerodromului furnizează AACR documentele relevante în conformitate 
cu ADR.OR.B.040, litera (f) și cu ADR.OR.E.005 din Reg. nr. 139/2014. 
(ADR.OR.B.040) 

3.12. Operatorul aerodromului implementează o PORZ care necesită o aprobare 
prealabilă din partea AACR numai după primirea aprobării oficiale din partea AACR, în 
conformitate cu ADR.AR.C.040 (b).(ADR.OR.B.040) 

3.13. Operatorul de aerodrom se asigură, în coordonare cu AACR, că informațiile 
relevante pentru siguranța aeronavelor privind condiții speciale și limitări cu privire la 
utilizarea aerodromului, reprezentate de PORZ aprobată, sunt cuprinse în manualul 
aerodromului și sunt publicate, după caz în AIP România. (ADR.OR.C.005, (c)) 

3.14. Operatorul de aerodrom trebuie:  
1. să prezinte AACR modificările și revizuirile manualului aerodromului avute în vedere 
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pentru PORZ care necesită aprobarea prealabilă în conformitate cu ADR.OR.B.040, 
înainte de data intrării în vigoare, și să se asigure că acestea nu intră în vigoare înainte 
de obținerea aprobării autorității competente; sau 
2. să prezinte autorității competente modificările și revizuirile manualului aerodromului 
avute în vedere înainte de data intrării în vigoare, în cazul în care propunerea de 
modificare sau de revizuire a manualului aerodromului necesită numai notificarea AACR 
în conformitate cu ADR.OR.B.040 litera (d) și cu ADR.OR.B.015 litera 
(b).(ADR.OR.E.005 (e)) 
3.15. Operatorul de aerodrom trebuie să aducă la cunoștința întregului personal al 
aerodromului și al altor organizații relevante modificările relevante pentru sarcinile și 
responsabilitățile acestora, legate de introducerea PORZ. (ADR.OR.E.005 (g), 3.) 

B. Atribuțiile  AACR (autoritate competentă desemnată prin Ordinul nr. 1309/2014) 
3.16. La primirea unei notificări privind introducerea unei PORZ care nu necesită o 
aprobare prealabilă, AACR acționează conform prevederilor ADR.AR.C.040(f) (vezi și 
AMC1ADR.AR.C.040(a);(f)). 

3.17. La primirea unei cereri de efectuare a unei schimbări, în conformitate cu 
ADR.OR.B.40, reprezentând o PORZ care necesită aprobarea prealabilă, AACR 
acționează conform prevederilor ADR.AR.C.040(a), PIAC-AD-139, Partea 2, ediția 
1/2015, subcap. 2.4.1. și Anexa 2 (vezi și AMC1ADR.AR.C.040(a),  
AMC2ADR.AR.C.040(a) și AMC1ADR.AR.C.040(a);(f)). 

3.18. În situația în care PORZ propuse constituie modificări aduse sistemului ATM, 
AACR – în calitate de autoritate națională de supervizare și organizațiile implicate (așa 
cum sunt definite în Reg. nr. 1034/2011) și care se află în supervizarea AACR, aplică 
prevederile Reg. nr. 1034/2011, în special ale art. 9 (Supravegherea, din punct de 
vedere al siguranței, a modificărilor aduse sistemelor funcționale) și ale art.10 
(Procedura de verificare a modificărilor propuse) și prevederile PIAC-SSNA Partea a IV-
a, “Proceduri și Instrucțiuni de Aeronautică Civilă privind supravegherea siguranței 
modificărilor ATM/ANS”, ediția 1/2013. 

3.19. AACR aprobă PORZ, care necesită aprobare și notificare, atunci când constată că 
operatorul de aerodrom a demonstrat respectarea cerințelor de la ADR.OR.B.040 și, 
dacă este cazul, ADR.OR.E.005 din Reg. 139/2014. (ADR.AR.C.040(b)) 

3.20. AACR se asigură că PORZ notificată și, după caz aprobată, este inclusă în 
manualul aerodromului. (AMC1 ADR.AR.C.035(d))  

3.21. Dacă PORZ aprobată are incidență asupra condițiilor certificatului, AACR le 
modifică. (ADR.AR.C.040(c)) 

3.22. Fără a aduce atingere niciunei măsuri executorii suplimentare, atunci când 
operatorul de aerodrom efectuează schimbări reprezentând o PORZ care necesită o 
aprobare prealabilă fără să fi primit respectiva aprobare, AACR are în vedere 
suspendarea, limitarea sau revocarea certificatului. (ADR.AR.C.040(e)) 

3.23. AACR păstrează documentațiile prevăzute de AMC1ADR.AR.B.020(a)(4);(a)(5) și 
AMC1 ADR.AR.B.020(c) privind PORZ. 

CAPITOLUL 4 

PISTE PREFERENȚIALE SELECTATE DIN CONSIDERENTE LEGATE DE ZGOMOT 

4.1. Stabilirea pistei în serviciu se face conform prevederilor cap. 7, subcap. 7.2. al 
PIAC-ATS, ediția 2/2008, amendată în 2015. Expresia “pistă în serviciu” se utilizează 
pentru a se indica pista sau pistele care sunt considerate de către TWR a fi cele mai 
convenabile la un moment dat pentru tipul/tipurile de aeronave prevăzute a ateriza sau 
decola la aerodromul respectiv. (7.2.1., PIAC-ATS) 

Notă: Pot fi desemnate ca “pistă în serviciu” una sau mai multe piste, pentru aeronavele 
care aterizează şi pentru cele care decolează. 

4.2. De regulă, aeronavele aterizează şi decolează cu vânt de faţă, cu excepţia cazurilor 
când anumite considerente de siguranţă a operaţiunilor, de configuraţie a pistelor, de 
condiţii meteorologice, de proceduri de apropiere instrumentală disponibile sau de 
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condiţii de trafic aerian existente la un moment dat determină că este preferabilă 
stabilirea unei alte direcţii pentru pista în serviciu. Trebuie însă ca, la alegerea pistei în 
serviciu, unitatea de control de aerodrom să aibe în vedere pe lângă direcţia şi viteza 
vântului la nivelul solului şi alţi factori semnificativi, precum configuraţia turului de pistă, 
lungimile pistelor şi mijloacele de apropiere şi aterizare disponibile. (7.2.2., PIAC-ATS) 

4.3. Dacă pista în serviciu stabilită este considerată neadecvată pentru o anumită 
operaţiune, echipajul poate solicita autorizarea de a utiliza o altă pistă şi, dacă 
circumstanţele permit, se recomandă ca zborul să fie autorizat întocmai. (7.2.3., PIAC-
ATS) 

4.4. Pistele preferențiale din considerente legate de zgomot sunt selectate în scopul 
reducerii zgomotului și oferă direcții preferate de decolare și aterizare, adecvate operării. 
Intenția este de a utiliza ori de câte ori este posibil acele piste care permit aeronavelor 
să evite zonele sensibile la zgomot, în timpul fazelor de plecare inițială și apropiere 
finală ale zborului. Siguranța zborului trebui să fie factorul determinant în selectarea 
pistei când se implementează proceduri operaționale de reducere a zgomotului. 

4.5. Pistele nu trebuie selectate pe considerente de reducere a zgomotului pentru 
operaţiunile de aterizare, decât dacă sunt echipate cu sisteme de ghidare pe pantă, cum 
ar fi ILS, sau VASIS pentru operare în VMC. (cap. 2 – PIAC-ATS, cap. 7.2, 7.2.4.) 

4.6. Potrivit cu nivelul traficului sau criterile de performanță ale aeronavei, utilizarea unei 
piste preferențiale duce la transferarea traficului de pe o direcție pe alta, reducerea 
lungimii curbei de expunere la zgomot pe prima direcție dar o extinde pe cea de a doua.  

4.7. Din motive de siguranţă, pilotul comandant poate refuza pista propusă de 
controlorul de trafic aerian pentru reducerea zgomotului. (cap. 2 – PIAC-ATS, cap. 7.2) 

4.8. Reducerea zgomotului nu va fi un factor determinant în stabilirea pistei în serviciu în 
următoarele circumstanţe: 

a) dacă suprafaţa pistei este contaminată (de exemplu de zapadă, amestec de 
zapadă şi apă - slush, gheaţă, apă, noroi, cauciuc, ulei sau alte substanţe); 
b) pentru condiţiile de aterizare: 

1) când plafonul norilor este mai jos de 150m (500ft) deasupra cotei aerodromului 
sau vizibilitatea este mai mică de 1900m; sau 
2) când procedura de apropiere necesită minime verticale mai mari de 100m (300ft) 
deasupra cotei aerodromului şi: 

i) plafonul norilor este mai jos de 240m (800ft) deasupra cotei aerodromului; sau 
ii) vizibilitatea este mai mică de 3000m; 

c) pentru decolare când vizibilitatea este mai mică de 1900m; 
d) când vântul de forfecare a fost raportat sau prognozat sau când se aşteaptă ca 
procedurile de apropiere sau plecare să fie afectate de vijelie; şi 
e) când componenta laterală a vântului, inclusiv rafala, depăşeşte 28 km/h (15kt), 
sau componenta vântului de spate depăşeşte 9 km/h (5kt). (cap. 2 – PIAC-ATS, cap. 
7.2) 

CAPITOLUL 5 
RUTE  PREFERENȚIALE SELECTATE DIN CONSIDERENTE LEGATE DE ZGOMOT 
(NPR - noise preferential routes) 

5.1. Proceduri SID/STAR 
5.1.1. Procedurile SID/ STAR permit dezvoltarea și implementarea rutelor de zbor pentru 
reducerea zgomotului. (ICAO Doc. 9829, 6.3.2. SID/STAR procedures)  

5.1.2. Informații privind rutele standard de plecare și sosire se regăsesc la art. 3.7.1.2. al 
RACR-ATS "Serviciile de trafic aerian", ediţia 3.0/2014. Stabilirea rutelor standard de 
plecare şi sosire şi a procedurilor asociate se realizează potrivit îndrumărilor din 
Manualului de planificare a serviciilor de trafic aerian (ICAO Doc 9426) iar proiectarea 
acestora se realizează în conformitate cu prevederile aplicabile din Procedurile pentru 
serviciile de navigaţie aeriană - Operarea aeronavelor, PANS-OPS (ICAO Doc 8168, 
Vol. II). 

5.1.3. În cazul plecărilor la vederea a aeronavelor ce efectuează zboruri IFR, orice 
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restricții adiționale locale, trebuie agreate prin consultare între autoritatea ATS 
competentă și operatori. (PIAC-ATS, cap. 7, 7.9.5.5) 

5.1.4. Exceptând prevederile 6.3.2 şi 6.5.1.5 din Cap. 6 al PIAC-ATS, în cazul folosirii 
autorizărilor pentru plecări şi sosiri standard, instrucţiunile care se includ în autorizări 
relativ la nivele de zbor trebuie să cuprindă elementele specificate la Cap. 11, 
11.4.2.6.2.2. ale PIAC-ATS. Printre acestea se regăsesc și intrucţiuni sau informaţii 
privind manevrele la apropiere sau la plecare (PIAC-ATS, cap. 11; 11.4.2.6.2.1, e)), 
precum și instrucțiuni detaliate referitoare la nivelurile la plecare sau la apropiere, atunci 
când este necesar. (PIAC-ATS, cap. 11; 11.4.2.6.2.2, Nota, e))  

5.2. Rute preferențiale din considerente legate de zgomot (NPR) 
5.2.1. Cunoscute de asemenea ca rute cu zgomot redus, aceste rute pot fi stabilite 
pentru a se asigura că avioanele care pleacă și care sosesc pe un aeroport evită, pe cât 
este posibil, survolul zonelor sensibile la zgomot din vecinătatea aeroportului, luând în 
considerare constrângeri specifice cum ar fi terenul. 

5.2.2. În stabilirea unor NPR pentru reducerea zgomotului, trebuie respectate 
prevederile RACR-ATS, ediția 3.0/2014 și RACR-CPPZI, ediția 1/2011(aprobat prin 
Ordinul nr. 69/2012).  

5.2.3. În stabilirea rutelor preferențiale din considerente legate de zgomot: 
a) virajele în timpul decolărilor și urcărilor nu trebuie cerute decât dacă:  

1) avionul a ajuns la (și poate menține pe tot parcursul întoarcerii) o înălțime de cel 
puțin 150 m (500 ft) deasupra solului și celor mai înalte obstacole de sub traiectoria 
de zbor; 

Notă: PANS-OPS, Volumul II, permite viraje după decolare la 120 m (400 ft) și 
înălțime de siguranță pentru trecerea unui obstacol de cel puțin 90 m (300 ft) în 
timpul virajului avionului. Acestea sunt cerințe minime în scopul reducerii 
zgomotului.  

2) unghiul de înclinare laterală pentru viraje după decolare se limitează la 15° cu 
excepția cazului în care se iau măsuri corespunzătoare pentru o fază de accelerare 
ce permite realizarea unor viteze sigure pentru unghiuri de înclinare mai mari de 
15°; 

b) nu trebuie solicitate viraje care să coincidă unei reducerii a puterii asociate unei 
proceduri de reducere a zgomotului; și  
c) trebuie furnizate suficiente instrucțiuni de navigație pentru a permite aeronavelor să 
adere la ruta atribuită. (ICAO Doc.8168, vol.I, section 7, cap. 2) 

5.2.4. La stabilirea NPR, trebuie luate deplin în considerare criteriile de siguranță ale 
rutelor standard de plecare și sosire în ceea ce privește panta de urcare peste înălțimea 
de siguranță pentru trecerea unui obstacol și alți factori (vezi PANS-OPS, Volumul II).  
(ICAO Doc.8168, vol.I, section 7, cap. 2) 

5.2.5. În cazul în care sunt stabilite NPR, acestea și rutele standard de plecare și sosire 
trebuie să fie compatibile. (vezi Anexa 11 ICAO, Appendix 3). (ICAO Doc.8168, vol.I, 
section 7, cap. 2) 

5.2.6. O aeronavă nu trebuie să fie deviată de la traseul atribuit:  
a) în cazul în care pleacă, cu excepția cazului în care aceasta a atins altitudinea sau 
înălțimea care reprezintă limita superioară pentru proceduri pentru reducerea 
zgomotului; sau   
b) cu excepția cazului în care este necesar pentru siguranța aeronavei (de exemplu: 
pentru a evita condiții de vreme severă sau pentru a rezolva un conflict de trafic). (ICAO 
Doc.8168, vol.I, section 7, cap. 2) 

5.3. Dispersarea sau concentrarea zgomotului  
(ICAO Doc. 8168, vol. 2, Appendix to Chapter 3 GUIDANCE ON ENVIRONMENTAL 
ISSUES) 

5.3.1. Informații generale 
(1) Atunci când se planifică rutele de plecare, în general este posibil să se definească 
zona corespunzătoare nivelului de menţinere al aeronavelor și distribuția acestora. Acest 
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lucru permite proiectantului de proceduri fie să concentreze fie să disperseze zgomotul 
datorat aeronavelor, în funcție de distribuția populației din vecinătatea aeroportului.  
(2) Concentrarea aeronavelor pe traiectorii de zbor predictibile are avantajul că pot fi 
evitate zonele sensibile la zgomot. Nu întotdeauna este posibil să se evite toate zonele 
populate, în special când zonele din preajma aeroportului sunt dens populate în aceeași 
măsură; de aceea, dispersarea zgomotului poate fi considerată uneori o alternativă.  
(3) Decizia de a concentra sau dispersa zgomotul datorat aeronavelor – sau de a se 
combina cele două metode – trebuie făcută în parte pentru fiecare aeroport, luând astfel 
în considerare densitatea populației și recomandările rezultate în urma dezbaterilor 
publice cu părțile interesate (vezi pevederi art. 5, para. (2), lit. (e) din Reg. nr. 598/2014). 

5.3.2. Metode pentru dispersarea zgomotului aeronavelor 
(1) Traiectorii de zbor dispersate (Dispersed flight tracks). Aeronavele care pleacă 
succesiv pot fi dispersate pe traiectorii de zbor diferite, peste suprafețe ample. În acest 
mod lungimea zonei expuse la zgomot tinde să scadă și să crească lățimea ei. 
(2) În planificarea rutelor de plecare, următoarele metode pot fi folosite pentru a obține o 
distribuție a aeronavelor și a zgomotului produs de acestea:  
a) determinarea de rute SID diferite, de exemplu prin publicarea alocării de rute SID 
individuale pentru a fi utilizate de către anumite tipuri de aeronave sau categorii de 
aeronave;  
b) definirea virajului la o anumită altitudine în locul virajului la un punct de întoarcere, 
pentru a permite distribuirea naturală a rutelor ca urmare a diferitelor caracteristici de 
urcare; și   
c)   utilizarea plecărilor omnidirecționale în legătură cu vectori radar.   

5.3.3. Metode pentru concentrarea zgomotului aeronavelor 
(1) Proceduri automatizate de sosire și plecare - Automated arrival and departure 
procedures. Procedurile automatizate de sosire și plecare bazate pe proceduri RNAV și 
sisteme de gestionare a zborului la bordul aeronavei (FSM)/RNAV oferă o acuratețe și 
control îmbunătățite când operează proceduri SID/STAR și tehnici de putere/ tracțiune 
reduse, prin urmare micșorând lățimea zonei expuse la zgomot și crescându-i lungimea. 
(2) Zgomotul aeronavelor poate fi concentrat atunci când rutele de plecare sunt operate 
cât mai exact posibil, de aceea, este avantajos să se utilizeze aeronave echipate RNAV. 
Având în vedere că toate rutele de plecare sunt codificate (inclusiv rutele convenționale) 
de către furnizorii de baze de date pentru sistemele FMS în avion, este important ca 
informațiile conținute în descrierea SID să fie codificate în mod clar și fără echivoc 
pentru sistemul FMS.   
(3) Pentru ca procedurile RNAV să fie operate cu precizie, acestea trebuie să fie 
proiectate pentru a ține seama de caracteristicile de performanță ale aeronavelor, prin 
aplicarea criteriilor PANS-OPS.  
(4) În plus, este foarte important ca proiectantul procedurii să fie conștient de gama de 
capabilități (de performanță și de navigație) ale aeronavelor care sunt de așteptat să 
utilizeze procedura. De asemenea, trebuie evitate virajele cu rază constantă în jurul unui 
punct fix (radius-to-fix turns) dacă un procent semnificativ al traficului nu va avea o astfel 
de capabilitate.  

5.3.4. Îndrumar privind stabilirea traiectoriei medii de zbor a procedurii de plecare 
(Appendix Chapter 3 la ICAO Doc. 8168, vol. 2, Part I, Section 3) 

5.3.4.1. Introducere 
Atunci când este importantă aderarea la o rută precisă (pentru constrângeri legate de 
ATC/ reducerea zgomotului, etc.), mai ales pentru plecări cu viraj, se pot folosi date 
statistice legate de performanțele aeronavelor pentru a determina procedura cu 
traiectoria medie de zbor. Informațiile privind performanțele aeronavelor utilizate pentru 
determinarea traiectoriei medii de zbor nu trebuie folosite pentru calcularea înălțimii de 
siguranță pentru trecerea obstacolelor. Deși datele din Tabelul I-3-3-App-1 (al ICAO 
Doc. 8168, vol.2, Appendix to Chapter 3 – Guidance on environmental issues) se 
bazează pe tipuri de aeronave din categoria D, se poate aplica și procedurilor pentru 
aeronave din categorii inferioare, conducând la o marjă suplimentară acceptabilă. Pentru 
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a arăta efectul acestei metode, traiectoria medie de zbor este desenată în figurile I-3-3-
App-1, I-3-3-App-2, I-3-3-App-3 și I-3-3-App-4, din ICAO Doc. 8168, vol.2, Appendix to 
Chapter 3 – Guidance on environmental issues. (vezi Anexa 1 – Traiectoria medie de 
zbor) 

5.3.4.2. Construirea traiectoriei medii de zbor dorite 
5.3.4.2.1. Scop 
În cazul plecărilor, traiectoria medie de zbor, dorită pentru a face față unor restricții cum 
ar fi constrângeri legate de zgomot sau ATC, poate fi proiectată în funcție de 
viteza/distanța/unghiul de înclinare laterală din Tabelul I-3-3-App-1 al ICAO Doc. 8168, 
vol.2, Appendix to Chapter 3 – Guidance on environmental issues (vezi Anexa 2 – 
Tabelul I-3-3-App-1. Determinarea traiectoriei medii de zbor). Scopul tabelului este de a 
oferi îndrumare în ceea ce privește valori realiste pentru viteză. De exemplu, se poate 
verifica dacă o limitare propusă a vitezei ar cauza o problemă de funcționare. Pentru 
proiectarea procedurilor RNAV, tabelul sus-menționat poate fi folosit ca îndrumar pentru 
determinarea distanței minime de stabilizare.  

5.3.4.2.2. Descrierea tabelului 
5.3.4.2.2.1. Viteza indicată (IAS), unghiul de înclinare laterală și înălțimea deasupra 
aerodromului se regăsesc în funcție de distanța față de capătul pistei la plecare (DER). 
Se utilizează distanța "de-a lungul traiectoriei" de la DER la punctul de întoarcere/ 
punctul de drum. Când este necesară o restricție de viteză ce este mai mică decât viteza 
ce corespunde unei distanțe date din tabelul de viteze, această viteză înlocuiește 
valoarea din tabel. 

5.3.4.2.2.2. Pentru conversia de la viteza indicată (IAS) la viteza adevărată (TAS – true 
airspeed) (folosind Section 2, Appendix to Chapter 1, ICAO Doc. 8168, vol. 2 – vezi 
Anexa 3 - Tabel de conversie al IAS pentru calcularea TAS), trebuie să fie luată în 
considerare urcarea aeronavei. Pentru a converti IAS în TAS, se utilizează valoarea 
altitudinii din Tabelul I-3-3-App-1 în Appendix to Chapter 1, ICAO Doc. 8168, vol. 2. Se 
aplică o pantă de urcare de șapte procente pornind de la capătul pistei la plecare (DER). 
Dacă în scopul asigurării înălțimii de siguranță pentru trecerea unui obstacol se folosește 
în proiectarea procedurii o valoare a pantei de urcare mai mare de 7 procente sau dacă 
este necesară o pantă de urcare ATS mai mare, acea pantă de urcare o înlocuiește pe 
cea considerată în tabel.   

5.3.4.2.2.3. În faza inițială a procedurii de plecare, datorită limitării probabile a 
unghiurilor de înclinare laterală în funcție de altitudine:   
a) se aplică un unghi de înclinare laterală de 15° până la 305 m (1 000ft); și  
b) se aplică un unghi de înclinare laterală de 25° de la 915 m (3 000 ft). 
Pentru că razele de viraj rezultate sunt influențate de unghiuri de înclinare laterală 
diferite, pentru o tranziție lină se folosește un unghi de înclinare laterală de 20° între 305 
m (1 000 ft) și 915 m (3 000 ft). 

5.3.4.2.2.4. În documentul ICAO 8168, vol. 2, Part I, Section 3, Appendix la Capitolul 3 
se regăsesc reprezentate diferențele între traiectoria medie de zbor reală și traiectoria 
de zbor proiectată, în cazul considerării datelor statistice și fără considerarea acestora, 
ambele în cazul virajului la o altitudine de viraj stabilită și a virajului la un punct de viraj 
desemnat. (vezi figurile din Anexa 1 – Traiectoria medie de zbor) 

5.3.4.2.2.5. În documentul ICAO 8168, vol. 2, Part I, Section 3, Appendix la Capitolul 3 
se regăsește Tabelul I-3-3-App-1 pentru determinarea traiectoriei medii de zbor, în 
funcție de distanță față de DER (în km (NM)), înălțimea față de pistă (în m (ft)), unghiul 
de înclinare lateral în grade, viteza IAS (în km/h (kt)). 

5.3.4.2.2.6. Atunci când este importantă conformarea cu un traiect de zbor (de exemplu 
pentru reducerea zgomotului/ constrângeri legate de ATC), printre informațiile minime ce 
se publică pentru o procedură de plecare se regăsește și o notă care indică faptul că 
traiectoria de zbor medie este proiectată folosind date statistice privind performanțele 
aeronavelor. 

5.4. Procedurile și minimele de eșalonare procedurală pentru aeronavele în fazele 
de sosire şi de plecare ale zborului 
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5.4.1. Eșalonarea aeronavelor trebuie să respecte prevederile aplicabile ale SERA.8005 
și SERA.8010 din Reg. (UE) nr. 923/2012.  

5.4.2. Procedurile și minimele de eșalonare procedurală aplicabile pentru eşalonarea 
aeronavelor aflate în fazele de sosire şi de plecare a zborului, excepţie făcând cazurile 
unde se precizează altfel, se regăsesc în capitolul 5 al PIAC-ATS, ediția 2/2008, 
amendată și completată în 2015. (vezi: 5.4.1.2.1.4. Eșalonarea laterală a aeronavelor pe 
proceduri instrumentale de zbor publicate pentru sosiri și plecări; 5.6 Eșalonarea minimă 
dintre aeronave la plecare; 5.7 Eșalonarea aeronavelor care pleacă față de cele care 
sosesc; 5.8 Eșalonarea longitudinală minimă în timp, ținând cont de turbulența de siaj, 
etc.) 

5.4.3. Circulara 324 „Ghid pentru eşalonarea laterală a aeronavelor care pleacă şi care 
sosesc pe proceduri instrumentale adiacente publicate” conţine informaţii referitoare la 
separarea traiectelor de plecări şi sosiri folosind zone protejate ce nu se suprapun 
bazate pe criteriile de calculare a înălţimii de trecere deasupra obstacolelor, aşa cum 
acestea sunt specificate în „Proceduri pentru Serviciile de Navigaţie Aeriană – Operarea 
Aeronavelor, Volumul II – Proiectarea Procedurilor de Zbor la Vedere şi Instrumentale” 
(PANS-OPS, Doc 8168). 

5.4.4. Procedurile şi minimele de eşalonare aplicabile apropierilor la piste paralele se 
regăsesc în capitolul 6 al PIAC-ATS, ediția 2/2008, amendată în 2015.  

5.4.5. Procedurile şi minimele de eşalonare aplicabile în furnizarea serviciului de control 
de aerodrom se regăsesc în capitolul 7 al PIAC-ATS, ediția 2/2008, amendată în 2015. 

5.4.6. Procedurile şi minimele de eşalonare aplicabile utilizării sistemelor de 
supraveghere ATS se regăsesc în capitolul 8 al PIAC-ATS, ediția 2/2008, amendată în 
2015. (vezi 8.9 Utilizarea sistemelor de supraveghere ATS în serviciul de control de 
apropiere, 8.10 Utilizarea sistemelor de supraveghere ATS în serviciul de control de 
aerodrom) 

5.4.7. Procedurile referitoare la aplicarea eşalonării minime reduse sunt publicate în AIP 
România. 

5.5. Aprobarea rutelor preferențiale din considerente legate de zgomot  
5.5.1. Operatorul de aerodrom trebuie să asigure proiectarea și mentenanța procedurilor 
de zbor, în conformitate cu cerințele aplicabile, în mod direct sau să coordoneze aceste 
activități prin acorduri, după caz, cu entitățile responsabile care furnizează aceste 
servicii. (Reg. nr. 139/2014, ADR.OR.C.005, b)) 

5.5.2. Introducerea sau modificarea unor proceduri de zbor reprezintă o schimbare care 
afectează un termen al certificatului aerodromului, pentru care este necesară notificarea 
AACR în vederea obținerii unei aprobări prealabile. (ADR.OR.B.040 și ADR.OR.B.025, 
(a), 1., (iii) din Reg. 139/2014) 

5.5.3. NPR pot fi proiectate doar de entităţile publice sau private care dispun de 
capabilitățile necesare și care se conformează cerințelor de siguranță și calitate 
aplicabile proiectării și implementării procedurilor de zbor instrumental, prevăzute de 
RACR-CPPZI  "Cerințe privind proiectarea procedurilor de zbor instrumental", editia 
1/2011.   

5.5.4. Procesul de aprobare sau respingere a NPR de către AACR, din punct de vedere 
al reglementărilor din domeniul siguranței traficului aerian, se desfășoară cu respectarea 
prevederilor RACR-CPPZI, editia 1/2011. 

5.5.5. În baza rezultatelor unui studiu pentru evaluarea situației zgomotului, efectuat 
conform prevederilor art. 5 al Reg. nr. 598/2014, operatorul aerodromului respectiv 
poate propune introducerea unor NPR, în cadrul măsurilor pentru reducerea impactului 
zgomotului, prevăzute de abordarea echilibrată. 

5.5.6. În cadrul procesului de proiectare a NPR sunt avute în vedere şi evaluate 
următoarele: 

a) aeroport, mijloace de navigaţie, obstacole, coordonatele terenului şi date privind 
elevaţia bazate pe măsurători verificate şi care se conformează cerinţelor 
regulamentelor RACR-ATS, RACR-AD-PETA şi RACR-AIS; 
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b) ceriţele privind spaţiul aerian; 

c) cerinţele utilizatorilor NPR: ale furnizorului de servicii de trafic aerian şi ale 
operatorilor aerieni; 

d) infrastructura aeroportului: clasificarea pistei, sistemul de iluminare, comunicaţiile,  
marcajul pistei; 

e) obiectivul de reducere a zgomotului pentru aeroportul respectiv, stabilit ținându-se 
seama, după caz, de prevederile articolelor din HG 321/2005 privind planurile de 
acțiune pentru reducerea zgomotului, inclusiv ale anexei VI la aceasta (ce 
transpun prevederile articolului 8 din Directiva 2002/49/CE și ale anexei V la 
aceasta, privind evaluarea și gestiunea zgomotului ambiental); (Reg 598/2014, art. 
art. 5, alin. (1) și (2))  

5.5.7. În procesul de elaborare a NPR, organizațiile de proiectare menționate la pct. 
5.5.3. trebuie să respectă prevederile, cerințele și etapele unui proces de elaborare al 
unei proceduri de zbor instrumental menționate în RACR-CPPZI, ediția 1/2011. 
Principalele etape ale procesului de elaborare a NPR şi ale procesului efectiv de 
proiectare a NPR sunt prezentate în figurile 1, 2 și 3 din ICAO Doc. 9906, vol. I. 

5.5.8. Pentru furnizarea unei date planificate pentru implementarea operaţională a NPR, 
solicitantul are în vedere prevederile subcap. 2.21. (Coordonarea între serviciile de 
informare aeronautică și serviciile de trafic aerian) al RACR-ATS, ediția 3.0/2014 și 
răspunsul autorității competente pentru protecția mediului privind timpul necesar 
parcurgerii etapelor prevăzute de legislația din domeniul protecției mediului, în cazul în 
care introducerea unei NPR noi sau modificarea celor existente impune revizuirea unui 
act de reglementare de mediu pentru aeroportul respectiv și consultarea publicului.  

5.5.9. Inițiatorul procesului de elaborare a NPR (procedură nouă sau modificarea unei 
proceduri existente) se asigură că NPR respectă:  cerinţele operaţionale stabilite, 
îndeplineşte cerințele utilizatorilor spaţiului aerian, este conformă cu cerinţele 
reglementărilor aplicabile, poate fi implementată în perioada de timp propusă, dispune 
de resursele necesare elaborării și implementării acesteia și nu intră în conflict cu alte 
programe/strategii privitoare la spaţiul aerian. 

5.5.10. În etapa de realizare a proiectului conceptual pot fi dezvoltate una sau mai multe 
alternative de NPR pentru a furniza suficiente informații în etapa următoare, de analiză a 
proiectului conceptual al NPR de către părțile interesate. Organizaţia de proiectare 
elaborează proiectul conceptual al NPR ţinând cont, în special de criteriile PANS-OPS 
(ICAO Doc. 8168). 

5.5.11. În etapa de analiză a proiectului conceptual al NPR de către părțile interesate, se 
solicită acordul formal și aprobarea planului conceptual actualizat cu toate modificările 
subsecvente, dacă este cazul. În cazul în care nu se ajunge la un acord formal și la 
aprobarea planului conceptual, fie proiectantul elaborează un nou proiect conceptual fie 
părțile interesate își revizuiesc cerințele inițiale, între care cele privind siguranța traficului 
aerian sunt obligatorii.  

5.5.12. În cadrul procesului de aprobare a NPR, din punct de vedere al siguranței 
traficului aerian, AACR se asigură că au fost parcurse în mod corect etapele procesului 
de proiectare a procedurilor de zbor instrumental şi au fost elaborate documentele 
specifice fiecărei etape, descrise în RACR-CPPZI, cap. III – Aprobarea procedurilor de 
zbor instrumental. 

5.5.13. Implementarea unei noi NPR, va fi efectuată numai după ce o evaluare de 
siguranţă, efectuată de furnizorul de servicii ATS, conform prevederilor sistemului 
propriu de management al siguranței în serviciile de trafic aerian (cap. 2, subcap. 2.6. al 
PIAC-ATS, ediția 2/2008, amendat în 2015), a demonstrat că este atins un nivel 
acceptabil de siguranţă şi utilizatorii au fost consultaţi. Când este necesar, autoritatea de 
supervizare a siguranţei se va asigura că sunt stabilite măsurile corespunzătoare de 
monitorizare post-implementare pentru a verifica dacă nivelul de siguranţă stabilit este 
menţinut (cap. 2, subcap. 2.4. al PIAC-ATS, ediția 2/2008, amendat în 2015). (RACR-
ATS, 2.27.1. și PIAC-ATS, cap.2) 
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5.6. Instrumente software suport pentru evaluarea zgomotului 

5.6.1. Modificările aduse la nivelul aeroportului, inclusiv extinderi ale pistelor și noi piste, 
au potențialul de a afecta modelele de trafic ale aeroportului și frecvența utilizării 
pistelor. Toate aceste modificări pot schimba nivelele de zgomot pe aeroport și în zonele 
adiacente acestuia. 

5.6.2. Sunt disponibile instrumente software care pot fi utilizate de către proiectanții de 
proceduri pentru optimizarea reducerii nivelului de zgomot când proiectează rute de 
plecare. Caracteristici ale unor astfel de instrumente de sprijin pot include: 
a) o analiză științifică a densității populației și calcularea traseului cu zgomot minim;   
b) afișarea rutei de zbor reale pe hărțile topografice; și     
c) evaluarea unei proceduri din punct de vedere al adecvării pentru zbor prin simulare pe 
calculator. 

Notă: La nivel european soft-urile de cartare a zgomotului utilizează metoda de evaluare 
a zgomotului care a fost elaborată în conformitate cu raportul Conferinței Europene 
a Aviației Civile, Documentul 29 intitulat „Metoda standard de calculare a curbelor 
de zgomot în jurul aeroporturilor civile”, ediția a 3-a. (vezi Reg. nr. 598/2014 și 
Directiva 2002/49/CE transpusă în legislația națională prin HG nr. 321/2005, cu 
modificările și completările ulterioare). 

5.6.3. Curbele de zgomot pot fi trasate pentru a arăta aria geografică a expunerii la 
zgomot utilizând aceste metrici precum și modul în care se modifică expunerea la 
zgomot ca urmare a introducerii unor noi proceduri. 

5.6.4. Modificarea procedurilor și evaluarea zgomotului 
5.6.4.1. Introducerea unor rute de zbor, a unor profile de urcare și coborâre mai eficiente 
prin schimbări aduse la nivelul managementului spațiului aerian, cum ar fi navigația 
bazată pe performanță (PBN) poate reduce considerabil consumul de combustibil și al 
emisiilor. Din punct de vedere al zgomotului, procedurile PBN au un impact localizat.  

5.6.4.2. Decizia de a optimiza procedurile operaționale trebuie să se facă luând în 
considerare toate interdependențele pentru a evita consecințe nedorite. În unele țări, sub 
o anumită altitudine, gestionarea zgomotului are prioritate asupra reducerii emisiilor 
atunci când se evaluează propunerile de proceduri operaționale. În plus, anumite 
proceduri care reduc zgomotul în apropierea unui aeroport pot crește zgomotul mai 
departe. 

Notă: Secțiunea 7 a ICAO Doc.8168, vol.I (Procedures for Air Navigation Services – 
Aircraft Operations, Flight Procedures) furnizează recomandări pentru operarea în 
siguranță a aeronavelor, iar “Cir 317 AT/136, Effects of PANS-OPS Noise Abatement 
Departure Procedures on Noise and Gaseous Emissions”, publicată de ICAO, 
furnizează informații operatorilor de aeronave și aerodromuri în ceea ce privește 
selectarea și dezvoltarea NADP proiectate în conformitate cu recomandările cuprinse în 
PANS-OPS, Volume I, Part I, Section 7, Chapter 3. 

5.6.4.3. Prin utilizarea instrumentelor de modelare a zgomotului pot fi evaluate 
procedurilor RPN de precizie la sosire luând în calcul atât cantitatea de combustibil 
economisit cât și expunerea la zgomot a populației, pentru a găsi echilibrul corect pentru 
toate părțile implicate. 

 
CAPITOLUL 6 
PROCEDURI DE OPERARE A AERONAVELOR ÎN VEDEREA REDUCERII 
ZGOMOTULUI (ICAO DOC. 8168, VOL. I, SECTION 7, CAP. 3) 

6.1. Introducere 

6.1.1. Acest capitol oferă îndrumare în ceea ce privește măsurile de reducere a 
zgomotului asociate cu dezvoltarea și/ sau utilizarea procedurilor de urcare la decolare, 
apropiere și aterizare și utilizarea pragurilor de pistă decalate. 

6.1.2. Procedurile de operare a aeronavelor în vederea reducerii zgomotului se dezvoltă 
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în consultare cu operatorii aerieni care utilizează aeroportul respectiv. (ANEXA 16 ICAO, 
VOL. I, PART V.) 

6.1.3. Factorii care vor fi luați în considerare în cazul dezvoltării unor proceduri 
corespunzătoare de operare a aeronavelor în vederea reducerii zgomotului, trebui să 
includă: 
a) natura și amploarea problemei legate de  zgomot, inclusiv: 

1) locaţia zonelor sensibile la zgomot; și 
2) orele critice; 

b) tipurile de aeronave afectate, inclusiv masa aeronavelor, elevația aerodromului, 
consideraţii legate de temperatură; 
c) tipurile de proceduri care ar putea fi cele mai eficiente; 
d) înălțimea de siguranță pentru trecerea unui obstacol (ICAO Doc. 8168), Vol. I și II); și 
e) performanța umană în aplicare procedurilor de operare a aeronavei. (ANEXA 16 
ICAO, VOL. I, PART V.) 

Nota 1: Vezi Anexa 6 ICAO, Partea I, Capitolul 4, pentru proceduri de operare ale 
aeronavelor pentru reducerea zgomotului. (ANEXA 16 ICAO, VOL. I, PART V.) 

Nota 2: Informații privind performanța umană se regăsesc în “Human Factors Training 
Manual” (ICAO Doc. 9683). (ANEXA 16 ICAO, VOL. I, PART V.) 

6.2. Pilotul comandant are autoritatea de a decide să nu execute o procedură de plecare 
cu reducerea zgomotului în cazul în care condițiile împiedică efectuarea în siguranță a 
procedurii. 

6.3. Cu excepția operațiunilor în condiții VFR cu alte avioane decât cele complex 
motorizate, operatorul stabilește proceduri operaționale corespunzătoare de plecare și 
de sosire/apropiere pentru fiecare tip de avion ținând seama de nevoia de a reduce la 
minimum efectele zgomotului aeronavelor. Procedurile trebuie să asigure prioritatea 
siguranței în raport cu reducerea zgomotului și să se poată utiliza simplu și în siguranță, 
fără a mări semnificativ volumul de muncă al echipajului pe durata fazelor critice ale 
zborului. (Reg. nr. 965/2012, CAT.OP.MPA.130) 

6.4. Operatorul se asigură că procedurile de decolare și aterizare iau în considerare 
nevoia de a reduce la minimum efectele zgomotului elicopterelor. Procedurile trebuie să 
asigure prioritatea siguranței în raport cu reducerea zgomotului și să se poată utiliza 
simplu și în siguranță, fără a mări semnificativ volumul de muncă al echipajului pe durata 
fazelor critice ale zborului. (Reg.965/2012, CAT.OP.MPA.131) 

Nota 1: Vezi de asemenea și prevederile privind “Proceduri de reducere a zgomotului” 
de la: CAT.OP.NMPA.105, NCC.OP.120, NCO.OP.120, SPO.OP.120 din Reg. nr. 
965/2012. 

Nota 2: Cerințele aplicabile operațiunilor aeriene în ceea ce privește procedurile de 
plecare și de apropiere se regăsesc în Reg. nr. 965/2012 (CAT.OP.MPA.125, 
NCC.OP.115, SPO.OP.115, etc.) 

Nota 3: Informații și cerințe privind obstacolarea la decolare (în funcție de clasa de 
performanță a aeronavei), aprobarea operațiunilor cu unghiuri de înclinare mărite și a 
operațiunilor de apropiere rapidă se regăsesc în Reg. nr. 965/2012 (CAT.POL.A.210, 
CAT.POL.A.240, CAT.POL.A.245, CAT.POL.A.310, CAT.POL.A.340, CAT.POL.A.345, 
CAT.POL.A.405, etc.). 

6.5. Proceduri de plecare cu reducerea zgomotului - NADP 

Pentru fiecare tip de aeronavă, operatorul definește doar două proceduri de plecare 
(conform ICAO Doc. 8168, Vol. 1), pentru a minimiza impactul la instruire, menținând în 
același timp o flexibilitate pentru a aborda variațiile funcție de locația zonelor sensibile la 
zgomot, astfel: 

(i) Procedura de limitare a zgomotului la plecare 1 (NADP 1), elaborată pentru a 
atinge obiectivul de limitare a zgomotului în apropierea aeroportului; 
(ii) Procedura de limitare a zgomotului la plecare 2 (NADP 2), elaborată pentru a 
atinge obiectivul de limitare a zgomotului pentru zone mai îndepărtate de aeroport; 

Suplimentar, fiecare profil de urcare NADP poate avea numai o singură secvență de 
acțiuni. Pentru fiecare tip de NADP (1 și 2), se specifică un singur profil de urcare pentru 
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a fi utilizat la toate aerodromurile, care este asociat cu o singură secvență de acțiuni.  
(AMC1 CAT.OP.MPA.130, Reg. 965/2012//  RACR-OPS 0.235, (3), RACR-OPS LAAG) 

Nota 1: În acest context “profil de urcare” înseamnă traiectoria verticală a NADP așa 
cum rezultă din acțiunile pilotului (reducerea puterii motorului, accelerație, 
escamotarea voleților/flapsurilor) iar prin “secvență de acțiunii” se înțelege 
ordinea în care aceste acțiuni sunt făcute de pilot și sincronizarea lor. (GM1 
CAT.OP.MPA.130  din Reg. 965/2012) 

Nota 2: Regula se referă numai la profilul vertical al procedurii de plecare. Traiectoria 
laterală trebuie să respecte ruta standard de plecare instrumentală (SID). (GM1 
CAT.OP.MPA.130  din Reg. nr. 965/2012) 

Exemplu: (GM1 CAT.OP.MPA.130  din Reg. nr. 965/2012) 
(a) Pentru un anumit tip de avion, la stabilirea NADP pentru zone mai îndepărtate de 
aeroport, operatorul trebuie să aleagă fie să reducă puterea mai întâi și apoi să 
accelereze,  sau să accelereze mai întâi și apoi să aștepte până când voleții/flapsurile 
sunt escamotate înainte de reducerea puterii. Cele două metode constituie două 
secvențe diferite de acțiuni. 
(b) Pentru un tip de avion, fiecare din cele două profile de urcare la plecare pot fi 
definite printr-o secvență de acțiuni (una pentru apropierea de aeroport, una pentru zone 
mai îndepărtate de aeroport) și două altitudini/înălțimi peste nivelul aerodromului (AAL). 
Acestea sunt: 

(1) altitudinea primei acțiuni a pilotului (în general reducerea puterii cu sau fără 
accelerare). Această altitudine nu ar trebui să fie mai mică de 800 ft peste nivelul 
aerodromului (AAL); sau 

(2) altitudinea sfârșitului procedurii de reducere a zgomotului. De obicei, această 
altitudine nu ar trebui să fie mai mult de 3 000 ft peste nivelul aerodromului (AAL). 

Aceste două altitudini pot fi specifice pistei atunci când sistemul de management al 
zborului aeronavei are funcția relevantă care permite echipajului să schimbe reducerea 
tracțiunii și/sau altitudinea/înălțimea de accelerare. Dacă avionul nu este echipat cu FMS 
sau nu este echipat cu funcția corespunzătoare, trebuie definite două înălțimi fixe și 
utilizate pentru fiecare din cele două NADP.  

Notă: În documentul ICAO 8168, vol. I, Secțiunea 7, Appendix to Chapter 3 sunt date, 
orientativ, două exemple de proceduri operaționale pentru segmentul de urcare 
(când zonele sensibile la zgomot se află în proximitatea capătului pistei (vezi fig. 
I-7-3-App-1) și când acestea se află mai departe (vezi fig. I-7-3-App-2)).        

6.6. Procedurile de operare ale aeronavelor pentru urcarea la decolare trebuie să 
asigure menținerea siguranței operațiunilor de zbor în timp ce se minimizează la sol 
expunerea la zgomot. Următoarele cerințe trebuie să fie îndeplinite:  
a) toate datele necesare privind obstacolele sunt puse la dispoziția operatorului și 
trebuie să fie respectată panta proiectată a procedurii;  
b) desfășurarea procedurilor de urcare cu reducere a zgomotului este secundară 
respectării cerințelor privind înălțimea de siguranță pentru trecerea unui obstacol;  
c) setările puterii sau tracțiunii specificate în manualul de operare al aeronavei trebuie să 
țină seama de necesitatea de degivrare a motorului, atunci când este cazul;  
d) utilizarea setărilor puterii sau tracțiunii după defectarea sau oprirea unui motor sau 
orice alte pierderi aparente de performanță, în orice etapă a decolării sau urcării cu 
reducere a zgomotului sunt decizia pilotului comandant și considerațiile legate de 
reducerea zgomotului nu se mai aplică;  
e) procedurile de urcare cu reducere a zgomotului nu trebuie să fie cerute în condițiile în 
care există avertizări de vânt de forfecare sau când este suspectată prezența acestuia 
sau a unor curenți descendenți;  
f) valoarea maximă a unghiului de atac/incidență (body angle) specificat pentru un tip de 
aeronavă nu trebuie să fie depășită. 

6.7. Procedurile pentru reducerea zgomotului elaborate de către operatorul de aeronave, 
pentru fiecare tip de avion, sunt aprobate de către autoritatea competentă din statul 
operatorului și respectă cel puțin următoarele criterii de siguranță:  

a) reducerea inițială a puterii sau tracțiunii nu se va executa sub înălțimea de 240 m 
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(800 ft) deasupra cotei aerodromului.             
b) nivelul puterii sau tracțiunii pentru configurația flapsurilor/voleților, după reducerea 
puterii sau tracțiunii, nu trebuie să fie mai mic de: 

1) valoarea calculată a puterii/tracțiunii la urcare, pentru aeronavele pentru care 
reducerea tracțiunii la decolare și tracțiunea la urcare sunt calculate de către 
sistemul de management al zborului; sau 
2) valorile normale ale puterii/tracțiunii la urcare, pentru alte aeronave.  

6.8. Proceduri de operare a aeronavelor – Apropiere  
6.8.1. Tehnica de apropiere pentru avioane respectă prevederile CAT.OP.MPA.115 din 
Reg. nr. 965/2012.(vezi AMC3 CAT.OP.MPA.115 Approach flight technique — 
aeroplanes).  

6.8.2. În cadrul constrângerilor necesare la unele locații pentru a menține servicii 
eficiente de trafic aerian, procedurile de apropiere și coborâre pentru reducerea 
zgomotului utilizând tehnici de coborâre continuă și tehnici cu putere redusă/ tracțiune 
redusă (sau o combinație a acestora) s-au dovedit a fi eficiente și operațional 
acceptabile. Obiectivul acestor proceduri este de a realiza coborâri neîntrerupte la 
putere redusă și cu tracțiune redusă, prin întârzierea scoaterii flapsurilor și a trenului de 
aterizare până în etapele finale ale apropierii. Vitezele utilizate în timpul aplicării acestor 
tehnici tind, în consecință, să fie mai mari decât ar fi adecvat pentru coborârea și 
apropierea cu flapsurile și trenul de aterizare scoase tot timpul și, prin urmare, astfel de 
proceduri trebuie să respecte limitările din această secțiune.  

6.8.3. În dezvoltarea procedurilor de apropiere pentru reducerea zgomotului: 
a) avionul nu este obligat să fie în nici o altă configurație decât cea de aterizare finală 
în nici o poziție după trecerea balizei exterioare sau 5 NM de la pragul pistei de 
aterizare destinate, oricare dintre acestea este mai devreme; și 
b) nu se solicită viteze verticale de coborâre excesive.   

Notă: Criteriile de proiectare pentru panta de coborâre se regăsesc în PANS-OPS, 
Volume II, Part I, Section 4, 3.3.5, 3.7.1, 4.3.3 și 5.3.  

6.8.4. Când este necesară dezvoltarea unei proceduri de apropiere cu reducere a 
zgomotului pe baza sistemelor și echipamentelor disponibile la nivelul anului 1982, se 
iau în considerare integral următoarele considerente de siguranță:     

a) panta de aterizare sau unghiurile de pantă de apropiere nu trebuie să solicite 
executarea unei apropieri:  

1) peste unghiul pantei de aterizare ILS;   
2) peste unghiul pantei de aterizare al sistemului de indicare al pantei pentru 
apropierea la vedere;  
3) peste unghiul normal de apropiere finală PAR; și 
4) peste un unghi de 3° cu excepția cazului în care a fost necesar să se 
stabilească, din motive operaționale, un ILS cu un unghi al pantei mai mare de 3°;  

Nota 1: Proceduri noi se pot dezvolta pe măsură ce și atunci când introducerea de 
noi sisteme și echipamente face posibilă utilizarea unor tehnici de apropiere 
semnificativ diferite.  

Nota 2: Pilotul poate menține cu acuratețe un unghi de pantă de apropiere prescris 
numai atunci când i se asigură fie ghidare vizuală continuă sau ghidaj cu mijloace 
terestre de navigație aeriană.   

b) pilotului nu i se poate solicita să finalizeze un viraj la apropierea finală la distanțe 
mai mici decât cele care:  

1) în cazul zborului la vedere, permit o perioadă corespunzătoare de zbor 
stabilizat la apropierea finală înainte de trecerea pragului pistei; sau 
2) în cazul apropierii în zbor instrumental, permit aeronavei să se stabilească pe 
cursul de apropiere finală înainte de interceptarea pantei de aterizare, așa cum 
este descris în Section 4, Chapter 5, 5.2.4. din volumul I al  ICAO Doc. 8168.   

6.8.5. Respectarea procedurilor de apropiere pentru reducerea zgomotului publicate nu 
se impune în condiții de operare nefavorabile, cum ar fi: 
a) dacă pista nu este curată și uscată, de exemplu dacă este afectată nefavorabil de 
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zăpadă, zăpadă în curs de topire, gheață sau apă, noroi, cauciuc, ulei sau alte 
substanțe; 
b) atunci când plafonul norilor este mai jos de 150 m (500 ft) deasupra elevației/cotei 
aerodromului, sau când vizibilitatea orizontală este mai mică de 1.9 km (1 NM); 
c)  atunci când componenta de vânt lateral, inclusiv rafalele de vânt, depășesc 28 km/h 
(15 kt);  
d) atunci când componenta vântului de coadă/ din spate, inclusiv rafalele de vânt, 
depășesc 9 km/h (5 kt); și  
e) atunci când a fost raportat sau prognozat vânt de forfecare sau când se așteaptă 
condiții meteo nefavorabile, de exemplu furtună cu trăsnete, care să afecteze procedura 
de apropiere. 

6.8.6. Utilizarea procedurilor de apropiere  
6.8.6.1. Profile de coborâre (Descent profiles). Profilele de coborâre pot reduce 
expunerea la zgomotul produs de aeronavă, prin menținerea unor altitudini/unghiuri de 
apropiere mai mari decât cele normale și interceptarea la o altitudine mai mare a pantei 
de aterizare a sistemului de aterizare instrumental (ILS).  

6.8.6.2. Tehnici cu putere redusă/ tracțiune redusă (Reduced power/reduced drag 
techniques). Principiul lor constă în întârzierea cât mai mult cu putință a scoaterii 
flapsurilor și a coborârii trenului de aterizare, în concordanță cu controlul traficului 
aerian, altitudinea spațiului de siguranță și operarea în siguranță. Aceste tehnici implică 
modificări ale puterii motorului asociate cu modificări ale configurației aeronavei. 

6.8.6.3. Apropiere în coborâre continuă - Continuous descent approach (CDA) 
Se referă la faza inițială de apropiere dintre 6000 ft și interceptarea pantei de aterizare, 
ideal, CDA permite o coborâre neîntreruptă de la altitudinea de croazieră; în practică, 
este definită ca o coborâre fără nici un segment de zbor orizontal care să depășească 2 
sau 2.5 NM. CDA reduce zgomotul perceput la sol prin reducerea tracțiunii totale 
necesare în timpul coborârii inițiale și menținerea aeronavei cât mai sus pentru o 
perioadă mai lungă de timp. Suplimentar reducerii zgomotului, CDA poate furniza 
beneficii legate de emisii.  

6.9. Praguri decalate (Displaced thresholds) 
Practica de a utiliza un prag decalat al pistei ca măsură de reducere a zgomotului nu 
trebuie angajată, cu excepția cazului când zgomotul datorat aeronavei este redus 
semnificativ și lungimea de pistă rămasă este sigură și suficientă pentru toate cerințele 
de exploatare.     

Notă: Reducerea nivelelor de zgomot pe laturile și la începutul unei piste se poate 
obține prin deplasarea începerii decolării, dar în detrimentul creșterii expunerii la 
zgomot sub traiectoria de zbor. Decalarea pragului de aterizare, în interesul 
siguranței, va implica marcarea în mod clar a pragului pentru a indica deplasarea 
și relocarea sistemelor de ajutor la apropiere. 

6.10. Schimbări ale configurației și ale vitezei  
Abaterile de la configurațiile și viteze normale adecvate unei faze de zbor nu sunt 
obligatorii. 

6.11. Limite superioare 
Procedurile de reducere a zgomotului trebuie să includă informații referitoare la 
altitudinea/înălțimea dincolo de care nu mai sunt aplicabile.  

6.12. Comunicația  
Pentru a nu distrage atenția echipajului în timpul executării procedurilor pentru 
reducerea zgomotului, comunicațiile aer/sol trebuie menținute la un nivel minim.   

6.13. Cerințe privind operațiunile aeriene  
6.13.1. Operatorul utilizează numai aerodromuri care sunt adecvate tipului de aeronave 
și operațiunii în cauză. (CAT.OP.MPA.105 și NCC.OP.100, Reg. 965/2012)    

6.13.2. Operatorul trebuie să se asigure că se utilizează procedurile instrumentale de 
plecare și de apropiere stabilite de statul pe teritoriul căruia se află aerodromul. Pentru a 
reduce la minimum efectul zgomotului produs de aeronave, pilotul comandant trebuie să 
țină seama de procedurile de reducere a zgomotului publicate, asigurând în același timp 
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prioritatea siguranței față de reducerea zgomotului. (Reg. 965/2012)  

6.13.3. Fără a aduce atingere paragrafului 6.13.2., un comandant poate accepta o 
autorizare din partea ATC pentru a devia de la o rută de plecare sau de sosire publicată, 
cu condiția să fie îndeplinite criteriile de trecere a obstacolelor și să se țină seama în 
totalitate de condițiile de operare. În orice caz, apropierea finală trebuie să fie efectuată 
vizual sau în conformitate cu procedurile stabilite de apropiere instrumentală. 

6.13.4. Fără a aduce atingere paragrafului 6.13.2., operatorul poate utiliza proceduri 
diferite de cele menționate la paragrafului 6.13.2., cu condiția să fi fost aprobate de 
statul în care se află aerodromul și să fi fost specificate în manualul de operațiuni. 

6.13.5. Un zbor nu poate fi efectuat dacă membrii echipajului nu cunosc procedurile 
aplicabile care au fost stabilite pentru aerodromurile a căror folosire este prevazută și 
mijloacele de navigație aeriană aferente. (Reg. nr. 216/2008, Anexa IV, 1.a.) Instruirea 
legată de aerodrom trebuie să includă cunoștințe privind obstacolele, schema locației, 
iluminarea, sisteme de ajutor pentru pilot la apropiere și procedurile de sosire, plecare, 
așteptare și procedurile instrumentale de apropiere, minimele de operare aplicabile și 
considerații privind mișcarea la sol. (AMC1 ORO.FC.105(b)(2);(c)), Reg. nr. 965/2012)  

Notă: Informații privind pregătirea necesară echipajului de zbor se regăsesc în Anexa III 
– Cerințe aplicabile organizațiilor pentru operațiunile aeriene, Subpartea FC – Echipajul 
de zbor, a Reg. nr. 965/2012. 

6.13.6. Operarea în scopuri comerciale și operarea aeronavelor complexe motorizate 
trebuie să fie efectuată doar în conformitate cu manualul de operațiuni al operatorului 
respectiv. Un astfel de manual trebuie să conțină toate instrucțiunile, informațiile și 
procedurile necesare pentru toate aeronavele operate și pentru ca personalul implicat în 
operațiuni să-și îndeplinească atribuțiile. Manualul de operațiuni și reviziile acestuia 
trebuie să fie conforme cu manualul de zbor aprobat și trebuie modificate ori de câte ori 
este necesar. (Reg. nr. 216/2008, Anexa IV, 8.b.) Operatorul trebuie să se asigure că 
întreg personalul operațional este informat despre astfel de modificări care sunt 
relevante pentru atribuțiile sale. Fiecare deținător al unui Manualului de 
Operațiuni/Proceduri sau al părților corespunzătoare din el va avea la zi modificările și 
revizuirile furnizate de operator. (RACR-OPS 0.1040, RACR-OPS LAAG) 

6.13.7. Instrucțiunile și informațiile privind procedurile de apropiere, de ratare a apropierii 
și procedurile de plecare, inclusiv procedurile de reducere a zgomotului, trebuie să se 
regăsească în Manualul de operațiuni, Partea C (conținând rute, informații și instrucțiuni 
de operare pentru fiecare aerodrom preconizat a fi utilizat, etc.), punctul 1, litera (e). 
(Reg. nr. 965/2012, AMC3 ORO.MLR.100) 

6.13.8. Într-o situație de urgență care impune luarea unor decizii și acțiunea imediată, 
pilotul comandant sau cel căruia i-a fost delegată desfășurarea zborului ia orice măsură 
pe care o consideră necesară în condițiile date și în conformitate cu punctul 7d din 
anexa IV la Reg. nr. 216/2008. În astfel de cazuri, acesta se poate abate de la reguli, 
proceduri și metode operaționale din motive de siguranță. (Reg. nr. 965/2012, 
CAT.GEN.MPA.105 Responsabilitățile comandantului, (b))  

6.13.9. Cerințe privind operarea aeronavelor în funcție de performanțele aeronavelor și 
restricțiile privind operarea acestora se regăsesc în Reg. nr. 216/2008, Anexa IV, 
subcap. 4. Performanțele aeronavelor și restricțiile privind operarea acestora. 

6.13.10. Monitorizarea datelor de zbor 
6.13.10.1. Tehnicile de analiză ale programului de monitorizare a datelor de zbor 
(integrat în sistemul de management al operatorului aerian, conform prevederi 
ORO.AOC.130 din Reg. nr. 965/2012) trebui să cuprindă, printre altele, detecția 
depășirilor: căutarea abaterilor de la limitele manualului de zbor al aeronavei și 
procedurile standard de operare. Un set de evenimente de bază ar trebui să fie selectat 
pentru a acoperi principalele domenii de interes pentru operator. O listă de probă este 
prevăzută în Apendicele 1 la AMC1 ORO.AOC.130 (Reg. nr. 965/2012). Detectarea 
limitelor evenimentului ar trebui să fie revizuită în mod continuu, pentru a reflecta 
procedurile de operare curente ale operatorului. Analizarea datelor ar trebui să se 
efectueze cu o frecvență suficientă pentru a permite să se ia măsuri cu privire la 
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aspectele semnificative de siguranță. (AMC1 ORO.AOC.130, (c) (1) și (h), Reg. nr. 
965/2012) 

6.13.10.2. Programul de monitorizare a datelor de zbor trebuie să permită operatorului 
aerian: 
(i) să identifice și să cuantifice riscurile operaționale prin evidențierea apariției unor 
evenimente care nu corespund standardelor, neobișnuite sau nesigure; 
(ii) să utilizeze informațiile din monitorizarea datelor de zbor cu privire la frecvența 
acestor evenimente, combinată cu o estimare a nivelului de severitate, pentru a evalua 
riscurile de siguranță și pentru a determina care ar putea deveni inacceptabile dacă 
tendința descoperită continuă; 
(iii) să pună în aplicare proceduri adecvate pentru acțiuni de remediere odată ce a fost 
identificat un risc inacceptabil (fie de fapt prezent sau prevăzut de trendințe); și 
(iv) să confirme eficacitatea oricărei acțiuni de remediere prin monitorizarea continuă.   
(AMC1 ORO.AOC.130, (b) (2), (3), (4) și (5), Reg. nr. 965/2012) 

CAPITOLUL 7  

UTILIZAREA PROCEDURILOR OPERAȚIONALE LA SOL 

7.1. Pentru a reduce poluarea sonoră pe aeroporturi, sunt utilizate mai multe măsuri 
operaționale la sol. Aceste măsuri pot fi considerate proceduri operaționale de reducere 
a zgomotului și pot include: remorcarea automatizată a aeronavei, utilizarea redusă a 
APU, limitarea utilizării pe perioada nopții a reversorului de tracțiune, limitarea vitezei de 
rulare, limitarea funcționării motoarelor aeronavei la sol. În majoritatea cazurilor, 
funcționarea motoarelor la sol are loc la ralanti nu la putere ridicată. Măsurile 
operaționale pot fi introduse, totuși, numai permițând funcționarea motoarelor de mare 
putere în zone desemnate, pe timpul zilei, și/sau în hangare izolate fonic, special 
construite pentru testarea motoarelor, situate la distanță de zonele sensibile la zgomot 
ale aeroportului. Astfel de proceduri vor limita funcționarea la sol a motoarelor necesară 
în vederea confirmării activităților de întreținere și mai important, pentru desfășurarea de 
verificări critice pentru siguranța zborului.  

7.2. Procedurile operaționale de reducere a zgomotului la sol prin limitarea funcționării 
motoarelor aeronavelor la sol se supun prevederilor capitolului 7, para. 7.4.1.1. 
(Proceduri privind ora de pornire a motoarelor) al PIAC-ATS, ediția 2/2008, amendată în 
2015.  

7.3. Operarea unei unității de putere auxiliară (APU) este cerută pentru a furniza putere 
aeronavei și aer condiționat pentru întreținerea aeronavei, pregătirea înainte de zbor și, 
cel mai important, pornirea motorului la plecare. Măsurile operaționale pot fi introduse 
pentru a reduce zgomotul în vecinătatea aeronavelor parcate și pentru reducerea 
operării, cu condiția să fie disponibile surse alternative, cum ar fi echipamente suport la 
sol (GSE) și/ sau servicii la punțile din zona terminalelor (terminal bridge services). 

7.4. Pot fi introduse măsuri operaționale pentru a se reduce distanța și timpul de rulaj. 
Cerinţe referitoare la sistemele de ghidare şi control al mişcării se găsesc în RACR-AD-
PETA Cap.9. Îndrumări relative la utilizarea radarului de mişcare (SMR) şi a altor funcţii 
avansate se găsesc în Manualul de ghidare şi control a mişcării pe suprafaţă (SMGCS) 
(Doc 9476) şi în manualul “Sisteme avansate de ghidare şi control a mişcării pe 
suprafaţă” (A-SMGCS) (DOC 9830) și Air Traffic Services Planning Manual (ICAO Doc. 
9426). (PIAC-ATS 8.10.2 Utilizarea sistemelor de supraveghere ATS pentru controlul 
mişcării pe suprafaţă, Nota și RACR-ATS, 3.10.1.) 
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Anexa 1 – Traiectoria medie de zbor 

(Figurile I-3-3-App-1, I-3-3-App-2, I-3-3-App-3 și I-3-3-App-4, preluate din  

ICAO Doc. 8168, vol.2, Appendix to Chapter 3 – Guidance on environmental issues) 
 

 
                                   Fig. I-3-3-App-1. Viraj la o altitudine de viraj stabilită.                Fig. I-3-3-App-2. Viraj la o altitudine de viraj stabilită.    

                                                      Procedură fără utilizarea datelor statistice.                                  Procedură cu utilizarea datelor statistice. 

 

 
                                   Fig. I-3-3-App-3. Viraj la un punct de viraj stabilit.                            Fig. I-3-3-App-4. Viraj la un punct de viraj stabilit.    

Procedură fără utilizarea datelor statistice.                                      Procedură cu utilizarea datelor statistice. 

Anexa 2 – Tabelul I-3-3-App-1.  

Determinarea traiectoriei medii de zbor 
(Distanța în km(NM), înălțimea în m (ft),  

unghiul de înclinare lateral în grade, viteza IAS în km/h (kt)) 

(preluat din ICAO Doc. 8168, vol.2,  

Appendix to Chapter 3 – Guidance on environmental issues) 
 

Dist.  de la 
DER 

1.9 
1 

3.7 
2 

5.6 
3 

7.4 
4 

9.3 
5 

11.1 
6 

13 
7 

14.8 
8 

16.7 
9 

18.5 
10 

20.4 
11 

22.2 
12 

24.1 
13 

25.9 
14 

27.8 
15 

29.6 
16 

31.5 
17 

33.3 
18 

35.2 
19 

37 
20 

38.9 
21 

40.7 
22 

42.6 
23 

44.4 
24 

46.3 
25 

Înălțimea 
deasupra 

pistei 

130 
425 

259 
850 

389 
1 275 

518 
1 700 

648 
2 125 

777 
2 550 

907 
2 976 

1037 
3 401 

1167 
3 827 

1296 
4 252 

1476 
4 677 

1556 
5 103 

1685 
5 528 

1815 
5 953 

1945 
6 379 

2074 
6 804 

2204 
7 229 

2334 
7 655 

2463 
8 080 

2593 
8 505 

2723 
8 931 

2892 
9 356 

2982 
9 781 

3112 
10 

207 

3241 
10 

632 

unghiul 
de 

înclinare 
lateral 

15 15 20 20 20 20 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Viteza 
356 

(192) 
370 

(200) 
387 

(209) 
404 

(218) 
424 

(229) 
441 

(238) 
452 

(244) 
459 

(248) 
467 

(252) 
472 

(255) 
478 

(258) 
483 

(261) 
487 

(263) 
491 

(265) 
493 

(266) 
494 

(267) 
498 

(269) 
502 

(271) 
504 

(272) 
511 

(276) 
515 

(278) 
519 

(280) 
524 

(283) 
526 

(284) 
530 

(286) 

 

Notă — Viteza nu va fi mai mare decât viteza maximă așa cum este indicată în tabelele: 
I-4-1-1 și I-4-1-2. 

Exemplu: 
Date aplicabile: 

1 — altitudinea aerodromului: 715 m (2 346 ft) MSL  
2 — viraj cerut după 31.5 km (17 NM) de rută zburați 
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Luat din tabel: 
1 — înălțimea teoretică a aeronavei: 2 204 m (7 229 ft) peste elevația terenului 
2 — unghiul de înclinare lateral 250 
3 — viteza: 498 km/h (269 kt) IAS 

Raza de viraj calculată: 
1 — Altitudinea aeronavei este 715 m (2 346 ft) (elevația aerodromului) + 2 204 m (7 
229 ft) (înălțimea aeronavei) = 2 919 m (9 575 ft) MSL 
2 — factorul de conversie pentru TAS (Section 2, Appendix to Chapter 1) rotunjit la 10 
000 ft: 1.1958 
3 — TAS: 498 km/h (269 kt) × 1.1958 = 596 km/h (322 kt) 
4 — raza de viraj a traiectoriei medii de zbor 6.00 km (3.24 NM) (a se vedea Section 2, 
Chapter 3, para. 2, “raza de viraj” din ICAO Doc. 8168, vol.2). 

CATEGORII DE AERONAVE 

(vezi și AIP România, ENR 1.5 Proceduri de așteptare, apropiere și plecare) 

(1) Diferențele privind performanțele aeronavelor au un efect direct asupra spațiului 
aerian și vizibilității cerute pentru manevre cum sunt apropierea în tur de pistă (circling 
approach), apropierea ratată în viraj (turning missed approach), coborârea la apropiere 
finală (final approach descent) și manevrele de aterizare (manoeuvring to land) (inclusiv 
virajul pentru intrarea pe latura de bază a turului de pistă și viraje conform procedurilor).  
Cel mai important factor în performanță este viteza. În consecinţă, au fost stabilite cinci 
categorii de aeronave (vezi para. (4)) pentru a oferi o bază standardizată privind legătura 
dintre manevrabilitatea aeronavei și procedurile specifice de apropiere instrumentală. 
(2) Criteriile luate în considerare pentru clasificarea aeronavelor sunt viteza indicată la 
prag (Vat) care este egală cu viteza critică (stall speed) Vso înmulțită cu 1.3 sau viteza 
critică (stall speed) Vs1g înmulțită cu 1.23 în configurație de aterizare la masa maximă 
certificată pentru aterizare. Dacă sunt disponibile ambele viteze Vso și Vs1g, se va utiliza 
cea mai mare valoare rezultată pentru Vat. 
(3) Configurația de aterizare care trebuie luată în considerare trebuie să fie definită de 
către operatorul aerian sau de către fabricantul aeronavei.  
(4) Categoriile de aeronave sunt menționate în ICAO Doc. 8168, vol.2 prin desemnarea 
după literă, astfel: 

Categoria A — viteza indicată IAS mai mică de 169 km/h (91 kt) 
Categoria B — viteza indicată IAS de 169 km/h (91 kt) sau mai mare, dar mai mică 
de 224 km/h (121 kt)  
Categoria C — viteza indicată IAS de 224 km/h (121 kt) sau mai mare, dar mai mică 
de 261 km/h (141 kt)  
Categoria D — viteza indicată IAS de 261 km/h (141 kt) sau mai mare, dar mai mică 
de 307 km/h (166 kt) 
Categoria E — viteza indicată IAS de 307 km/h (166 kt) sau mai mare, dar mai mică 
de 391 km/h (211 kt)  
Categoria H — vezi paragraful (8), “Elicoptere”. 

(5) Vitezele (IAS) din Tabelele I-4-1-1 și I-4-1-2 se vor folosi pentru calcularea 
procedurilor. Pentru transformarea acestor viteze în TAS, vezi Anexa 3 – Tabel de 
conversie al IAS pentru calcularea TAS (preluată din Section 2, Appendix to Chapter 
1, ICAO Doc. 8168, vol. 2). 
(6) Schimbare permanentă a categoriei (masa maximă la aterizare). Un operator poate 
impune permanent o masă la aterizare mai mică și să utilizeze această masă pentru 
determinarea Vat, dacă este aprobată de către Statul operatorului. Categoria definită 
pentru o aeronavă dată trebuie să fie o valoare permanentă și astfel independentă de 
schimbările operaționale zilnice. 
(7) Restricții legate de categorie și IAS. Când cerințele legate de spațiul aerian sunt 
critice pentru o categorie specifică de aeronave, procedurile pot fi bazate pe aeronave 
din categorii de viteză mai mică, cu condiția ca utilizarea prevăzută a procedurii să 
fie limitată la acele categorii. În mod alternativ, procedura poate fi desemnată ca fiind 
limitată la un maxim specific al IAS pentru un anumit segment fără a face referire la 
categorie. 
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(8) Elicoptere 
a) Metoda de calculare a categoriei aeronavei bazată pe viteza critică (stall speed) nu 
se aplică elicopterelor. Când elicopterele sunt operate ca aeronave, procedura poate 
fi clasificată de Categoria A. În orice caz, trebuie dezvoltate proceduri specifice 
pentru elicoptere și acestea trebuie desemnate în mod clar "H". Procedurile de 
Categoria H nu vor fi promulgate pe aceeași hartă de apropiere în zborul instrumental 
ca și proceduri comune pentru elicoptere/aeronave. 
b) Procedurile numai pentru elicoptere trebuie proiectate folosind cele mai multe 
dintre tehnicile și practicile convenționale referitoare la Categoria A de aeronave. 
Unele criterii cum ar fi viteza minimă sau maximă, panta de coborâre, și panta la 
apropierea ratată/plecare (missed approach/departure climb gradients) pot fi diferite, 
dar principiile sunt la fel.  
c) Specificațiile pentru proiectarea procedurilor pentru aeronavele din Categoria A se 
aplică și elicopterelor, cu excepția celor modificate aici. Criteriile care sunt modificate 
pentru procedurile valabile doar pentru elicoptere sunt corespunzator indicate pe tot 
parcursul documentului ICAO Doc. 8168, vol. 2. 

(9) Pentru proceduri de apropiere de precizie, dimensiunile aeronavei sunt de 
asemenea factori luați în considerare la calcularea înălțimii de siguranță pentru trecerea 
unui obstacol (OCH - obstacle clearance height). Pentru Categoria DL de aeronave, sunt 
furnizate altitudini/înălțimii suplimentare de siguranță pentru trecerea unui obstacol, 
atunci când este necesar, pentru a lua în considerare dimensiunile specifice ale acestor 
aeronave (vezi ICAO Doc. 8168, vol. 2, Part II, Section 1, Chapters 1 și 3 și Part III, 
Section 3, Chapter 6 (GBAS Cat I)). 

Table I-4-1-1. Viteze (IAS) în kilometri pe oră (km/h) utilizate în calculul procedurilor 

Categoria 
aeronavei 

Vat 
Viteza de 
apropiere 

inițială 

Viteza de 
apropiere finală 

Viteza maximă 
pentru manevre 

vizuale  
(tur de pistă) 

Viteze maxime pentru apropiere 
ratată 

Intermediară Finală 

A <169 165/280(205*) 130/185 185 185 205 

B 169/223   220/335(260*)  155/240 250 240 280 

C 224/260 295/445 215/295 335 295 445 

D 261/306 345/465 240/345 380 345 490 

E 307/390 345/467 285/425 445 425 510 

H N/A 130/220** 110/165*** N/A 165 165 

Cat H (PinS)*** N/A       130/220 110/165 N/A 130 sau 165 130 or 165 

 
Viteza indicată la prag Vat bazată pe de 1,3 ori mai mare viteza critică Vslg în configurația de aterizare la masa maximă certificată 
pentru aterizare. (Nu se aplică elicopterelor.) 

* Viteza maximă pentru proceduri de inversare și proceduri hipodrom. 
** Viteza maximă pentru proceduri de inversare și hipodrom până la 6 000 ft inclusiv este 205 km/h. 
*** Procedurile la punct fix pentru elicoptere bazate pe GNSS de bază se pot proiecta utilizând viteze maxime de 220 km/h 
pentru segmentele inițiale și intermediare și 165 km/h pe segmentele finale și de apropiere ratată sau 165 km/h pentru 
segmentele inițiale și intermediare și 130 km/h pe apropierea finală și ratată, funcție de nevoile operaționale. A se vedea ICAO 
Doc. 8168, vol.2, Part IV, Chapter 1. 

Notă.— Vitezele Vat date în coloana 2 a acestui tabel sunt convertite exact din cele din I-4-1-2, deoarece acestea determină 
categoria aeronavei. Vitezele date în restul coloanelor sunt convertite și rotunjite la cel mai apropiat multiplu de cinci pentru motive 
operaționale și din punct de vedere al siguranței sunt considerate ca fiind echivalente. 
 

Table I-4-1-2. Viteze (IAS) în knots (kt) utilizate în calculul procedurilor 
 

Categoria 
aeronavei 

Vat 
Viteza de 
apropiere 

inițială 

Viteza de 
apropiere finală 

Viteza maximă 
pentru manevre 

vizuale  
(tur de pistă) 

Viteze maxime pentru apropiere 
ratată 

Intermediară Finală 

A <91 90/150(110*) 70/100 100 100 110 

B 91/120 120/180(140*) 85/130 135 130 150 

C 121/140 160/240 115/160 180 160 240 

D 141/165 185/250 130/185 205 185 265 

E 166/210 185/250 155/230 240 230 275 

H N/A 70/120** 60/90*** N/A 90 90 

Cat H (PinS)*** N/A 70/120 60/90 NA 70 sau 90 70 sau 90 
 

Viteza indicată la prag Vat bazată pe de 1,3 ori mai mare viteza critică Vslg în configurația de aterizare la masa maximă certificată 
pentru aterizare. (Nu se aplică elicopterelor.) 

* Viteza maximă pentru proceduri de inversare și proceduri hipodrom. 
** Viteza maximă pentru proceduri de inversare și hipodrom până la 6 000 ft inclusiv este 100 kt și viteza maximă pentru 
procedurile de inversare și hipodrom peste 6 000 ft este 110 kt. 
*** Procedurile la punct fix pentru elicoptere bazate pe GNSS de bază se pot proiecta utilizând viteze maxime de 120 KIAS 
pentru segmentele inițiale și intermediare și 90 KIAS pe segmentele finale și de apropiere ratată sau 90 KIAS pentru segmentele 
inițiale și intermediare și 70 KIAS pe apropierea finală și ratată, funcție de nevoile operaționale. A se vedea ICAO Doc. 8168, 
vol.2, Part IV, Chapter 1. 
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Notă.— Vitezele Vat date în coloana 2 a Tablului I-4-1-1 sunt convertite exact din cele din acest tabel, deoarece acestea determină 
categoria aeronavei. Vitezele date în restul coloanelor sunt convertite și rotunjite la cel mai apropiat multiplu de cinci pentru motive 
operaționale și din punct de vedere al siguranței sunt considerate ca fiind echivalente. 

Anexa 3 – Tabel de conversie al IAS pentru calcularea TAS 
(preluat din Section 2, Appendix to Chapter 1, ICAO Doc. 8168, vol. 2) 

1. Această anexă furnizează factori de conversie pentru conversia de la viteza indicată 
la viteza adevărată pentru altitudini de la 0 la 7 500 m (0 la 24 000 ft) și temperaturi de la 
ISA – 30°C la ISA + 30°C. 

2. Pentru a determina viteza adevărată, înmulțiți viteza indicată cu factorul de conversie 
corespunzător altitudinii și temperaturii date. De exemplu: 

a) presupuneți o altitudine de 4 500 m, o viteză indicată de 400 km/h și o temperatură 
de ISA + 20°C. Atunci: 

TAS = 400 × 1.3034 = 521 km/h. 

b) presupuneți o altitudine de 10 000 ft, o viteză indicată de 220 kt și o temperatură 
de ISA + 10°C. Atunci: 

TAS = 220 × 1.1852 = 261 kt. 

3. Pentru altitudini și temperaturi care nu se regăsesc în tabelele I-2-1-App-1 și I-2-1-
App-2, se poate folosi formula prezentată sub fiecare tabel pentru determinarea vitezei 
adevărate.  

4. Deoarece compresibilitatea nu a fost luată în considerare în aceste tabele, vitezele la 
care pot fi aplicați factorii de conversie ar trebui să se limiteze la cele listate în tabelele I-
4-1-1 și I-4-1-2. 

Tabelul I-2-1-App-1 

Altitudine 
(metri) 

Factor de conversie 

ISA–30 ISA–20 ISA–10 ISA ISA+10 ISA+15 ISA+20 ISA+30 

0 0.9465 0.9647 0.9825 1.0000 1.0172 1.0257 1.0341 1.0508 

500.0 0.9690 0.9878 1.0063 1.0244 1.0423 1.0511 1.0598 1.0770 

1 000.0 0.9922 1.0118 1.0309 1.0497 1.0682 1.0774 1.0864 1.1043 

1 500.0 1.0163 1.0366 1.0565 1.0760 1.0952 1.1046 1.1140 1.1325 

2 000.0 1.0413 1.0623 1.0830 1.1032 1.1231 1.1329 1.1426 1.1618 

2 500.0 1.0672 1.0890 1.1105 1.1315 1.1521 1.1623 1.1724 1.1923 

3 000.0 1.0940 1.1167 1.1390 1.1608 1.1822 1.1928 1.2032 1.2239 

3 500.0 1.1219 1.1455 1.1686 1.1912 1.2135 1.2245 1.2353 1.2568 

4 000.0 1.1507 1.1753 1.1993 1.2229 1.2460 1.2574 1.2687 1.2910 

4 500.0 1.1807 1.2063 1.2313 1.2558 1.2798 1.2917 1.3034 1.3266 

5 000.0 1.2119 1.2385 1.2645 1.2900 1.3150 1.3273 1.3395 1.3636 

5 500.0 1.2443 1.2720 1.2991 1.3256 1.3516 1.3644 1.3771 1.4022 

6 000.0 1.2779 1.3068 1.3350 1.3627 1.3897 1.4031 1.4163 1.4424 

6 500.0 1.3130 1.3430 1.3725 1.4013 1.4295 1.4434 1.4572 1.4843 

7 000.0 1.3494 1.3808 1.4115 1.4415 1.4709 1.4854 1.4998 1.5281 

7 500.0 1.3873 1.4201 1.4521 1.4835 1.5141 1.5292 1.5442 1.5737 
 

Se utilizează următoarea formulă pentru valori care nu se regăsesc în tabel: 

TAS = IAS × 171233 [(288 ±VAR) − 0.006496H]0.5 ÷ (288 – 0.006496H)2.628 

unde: VAR = variația temperaturii față de ISA (atmosfera standard internațională) în °C, 
H = altitudinea în metri. 

Tabelul I-2-1-App-2 

Altitudine 
(ft) 

Factor de conversie 

ISA–30 ISA–20 ISA–10 ISA ISA+10 ISA+15 ISA+20 ISA+30 

0 0.9465 0.9647 0.9825 1.0000 1.0172 1.0257 1.0341 1.0508 

1 000.0 0.9601 0.9787 0.9969 1.0148 1.0324 1.0411 1.0497 1.0667 

2 000.0 0.9740 0.9930 1.0116 1.0299 1.0479 1.0567 1.0655 1.0829 

3 000.0 0.9882 1.0076 1.0266 1.0453 1.0637 1.0728 1.0818 1.0995 

4 000.0 1.0027 1.0225 1.0420 1.0611 1.0799 1.0892 1.0984 1.1165 

5 000.0 1.0175 1.0378 1.0577 1.0773 1.0965 1.1059 1.1153 1.1339 

6 000.0 1.0327 1.0534 1.0738 1.0938 1.1134 1.1231 1.1327 1.1517 

7 000.0 1.0481 1.0694 1.0902 1.1107 1.1307 1.1406 1.1505 1.1699 

8 000.0 1.0639 1.0857 1.1070 1.1279 1.1485 1.1586 1.1686 1.1885 

9 000.0 1.0801 1.1024 1.1242 1.1456 1.1666 1.1770 1.1872 1.2075 

10 000.0 1.0967 1.1194 1.1418 1.1637 1.1852 1.1958 1.2063 1.2270 

11 000.0 1.1136 1.1369 1.1597 1.1822 1.2042 1.2150 1.2258 1.2470 

12 000.0 1.1309 1.1547 1.1781 1.2011 1.2236 1.2347 1.2457 1.2674 

13 000.0 1.1485 1.1730 1.1970 1.2205 1.2435 1.2549 1.2661 1.2884 
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14 000.0 1.1666 1.1917 1.2162 1.2403 1.2639 1.2755 1.2871 1.3098 

15 000.0 1.1852 1.2108 1.2360 1.2606 1.2848 1.2967 1.3085 1.3318 

16 000.0 1.2041 1.2304 1.2562 1.2814 1.3062 1.3184 1.3305 1.3544 

17 000.0 1.2235 1.2505 1.2769 1.3028 1.3281 1.3406 1.3530 1.3775 

18 000.0 1.2434 1.2710 1.2981 1.3246 1.3506 1.3634 1.3761 1.4011 

19 000.0 1.2637 1.2921 1.3198 1.3470 1.3736 1.3868 1.3998 1.4254 

20 000.0 1.2846 1.3136 1.3421 1.3700 1.3973 1.4107 1.4240 1.4503 

21 000.0 1.3059 1.3357 1.3649 1.3935 1.4215 1.4353 1.4489 1.4759 

22 000.0 1.3278 1.3584 1.3883 1.4176 1.4463 1.4605 1.4745 1.5021 

23 000.0 1.3502 1.3816 1.4123 1.4424 1.4718 1.4863 1.5007 1.5290 

24 000.0 1.3731 1.4054 1.4369 1.4677 1.4980 1.5128 1.5276 1.5566 
 

Se utilizează următoarea formulă pentru valori care nu se regăsesc în tabel: 

TAS = IAS × 171233 [(288 ±VAR) − 0.00198H]0.5 ÷ (288 – 0.00198H)2.628 

unde: VAR = variația temperaturii față de ISA (atmosfera standard internațională) în °C, 
H = altitudinea în ft. 

      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


