
  
 

1 

   
Eurocontrol - Statut din 13 decembrie 1960 
 

Statutul agenţiei Eurocontrol din 13.12.1960    
 

În vigoare de la 05 iunie 1996 
 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 115 din 05 iunie 1996. Nu există 
modificări până la 10 noiembrie 2015. 

 
ARTICOLUL 1    

Agenţia înfiinţată prin art. 1 al convenţiei va fi guvernată de prezentul statut.   
 

ARTICOLUL 2    
1. Agenţia va fi organul răspunzător de îndeplinirea sarcinilor încredinţate ei de 

către convenţie sau de către Comisie.   
   2. Când Agenţia va asigura servicii de navigaţie aeriană, obiectivul său va fi:   
   a) prevenirea coliziunilor dintre aeronave;   
   b) asigurarea fluxului regulat şi rapid al traficului aerian;   
   c) furnizarea de consultaţii şi informaţii care să conducă la executarea în 
siguranţă şi cu eficienţă a zborurilor;   
   d) alertarea organelor corespunzătoare în legătură cu aeronavele care 
necesită asistenţă serviciilor de căutare şi de salvare şi acordarea sprijinului 
necesar acestor organe, după cum este cazul.   
   3. Agenţia va instala mijloacele necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale 
şi va asigura funcţionarea lor corespunzătoare.   
   4. În acest scop, Agenţia va lucra în strânsă colaborare cu autorităţile 
militare, pentru a satisface, cât mai eficient şi mai economic posibil, cerinţele 
traficului aerian, precum şi cerinţele speciale ale aviaţiei militare.   
   5. Pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute în art. 7 paragraful 2 de mai jos, 
Agenţia poate, printre altele, să construiască şi să dea în folosinţă clădirile şi 
instalaţiile de care are nevoie, în special centre de cercetare a traficului aerian 
şi centre experimentale, centre de gestionare a traficului aerian, şcoli pentru 
pregătirea avansată şi specializarea personalului din serviciile de navigaţie 
aeriană. Totuşi, va face apel la serviciile tehnice naţionale şi va folosi 
instalaţiile naţionale existente ori de câte ori este posibil, pentru a preveni orice 
dublură.   
 

ARTICOLUL 3    
Depinzând de puterea conferită Comisiei, Agenţia va fi administrată de un 
comitet de conducere, numit în continuare Comitet, şi de către un director 

general.   
 

ARTICOLUL 4    
1. Comitetul se va compune din reprezentanţi ai fiecărei părţi contractante, 
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care poate numi mai mulţi reprezentanţi, cu scopul de a permite, în special, 
reprezentarea atât a intereselor aviaţiei civile, cât şi ale apărării naţionale. 
Numai unul dintre reprezentanţi va fi împuternicit să voteze şi el va avea în 

ţară statut de înaltă persoană oficială, exercitându-şi răspunderile în probleme 
de navigaţie aeriană. Fiecare reprezentant va avea un înlocuitor autorizat, 

care va avea dreptul oficial de a-l reprezenta în cazul în care el nu este 
disponibil.   

   2. În lumina prevederilor art. 2 paragraful 1 lit. l) al convenţiei, Comitetul va fi 
lărgit pentru a include reprezentanţi ai statelor nemembre care se constituie 
părţi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană. Comitetul astfel 
lărgit va lua decizii în conformitate cu prevederile acestui acord.   
   3. Când există prevederi în această privinţă în alte acorduri încheiate de 
Organizaţie cu statele nemembre, în conformitate cu art. 2 paragraful 1 al 
convenţiei, în special pentru gestionarea traficului aerian, Comitetul va fi lărgit 
şi va lua decizii conform prevederilor acelor acorduri.   
 

ARTICOLUL 5    
1. Deciziile Comitetului sunt valabile dacă sunt prezenţi toţi reprezentanţii cu 

drept de vot ai părţilor contractante, cu excepţia unuia dintre ei.   
   2. Dacă nu se întruneşte cvorumul, deliberările vor fi amânate până când se 
va conveni asupra unei întruniri la o altă dată, nu mai târziu de 10 zile de la 
întrunirea precedentă; la acea întrunire, cvorumul va consta în cel puţin 
jumătate din numărul reprezentanţilor cu drept de vot.   
 

ARTICOLUL 6    
1. Comitetul îşi va stabili regulile procedurale, inclusiv regulile care să 

guverneze alegerea unui preşedinte şi a unui vicepreşedinte şi numirea unui 
secretar.   

   2. Aceste reguli vor include prevederile privind incompatibilităţile. Mai mult 
decât atât, ele vor prevedea ca notificările întrunirilor convenite să fie trimise 
prin scrisori sau, în caz de urgenţă, prin telegrame şi să cuprindă şi agenda de 
lucru.   
   3. Regulile vor fi supuse aprobării Comisiei.   
 

ARTICOLUL 7    
1. Comitetul va lua decizii privind organizarea Agenţiei, pe baza propunerilor 

înaintate de către directorul general.   
   2. El va înainta totuşi Comisiei, spre aprobare, măsurile care trebuie luate 
conform prevederilor art. 2 paragraful 5 de mai sus.   
 

ARTICOLUL 8    
În fiecare an Comitetul va raporta Comisiei asupra activităţilor şi situaţiei 

financiare ale Organizaţiei.   
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ARTICOLUL 9    
1. La cererea Comisiei, Comitetul va pregăti programe de investiţii şi de lucru 
cu desfăşurare pe mai mulţi ani. Programele vor fi supuse aprobării de către 

Comisie.   
   2. În mod deosebit, pentru înaintarea spre aprobare de către Comisie, în 
conformitate cu prevederile Convenţiei, Comitetul:   
   a) va întocmi un program cu sarcinile prevăzute în art. 2 paragraful 1 lit. a), 
e), f) şi j) din convenţie;   
   b) va formula obiective comune pe termen lung, prevăzute în art. 2 
paragraful 1 lit. b) din convenţie;   
   c) va studia programele de cercetare şi de dezvoltare prevăzute în art. 2 
paragraful 1 lit. g) din convenţie;   
   d) va întocmi planuri comune pe termen mediu, prevăzute în art. 2 
paragraful 1 lit. c) din convenţie şi va formula politica comună privind sistemele 
de la sol şi de la bordul aeronavelor, precum şi pregătirea personalului, 
prevăzute în paragraful 1 lit. d) din acest articol;   
   e) va adopta acordurile prevăzute în art. 2 al convenţiei;   
   f) va elabora studiile prevăzute în art. 2 paragraful 1 lit. h) şi i) din convenţie.   
   3. În limitele oricărei delegări din partea Comisiei, conform art. 11 paragraful 
3 al convenţiei, Comitetul va lua decizia de a începe negocieri în vederea 
încheierii acordurilor menţionate în art. 2 al convenţiei şi va aproba, când este 
cazul, acordurile negociate.   
 

ARTICOLUL 10    
Comitetul va întocmi şi va supune spre aprobare Comisiei:   

   - regulamente privind oferte, contracte de închiriere, pentru aprovizionarea 
Organizaţiei cu bunuri şi servicii şi privind condiţiile care guvernează astfel de 
contracte;   
   - condiţiile generale contractuale pentru furnizarea de servicii de către 
Organizaţie.   
 

ARTICOLUL 11    
Comitetul va întocmi şi va supune spre aprobare Comisiei Regulamentul 
financiar, care va determina, în special, procedurile contabile ce trebuie 
urmate privind veniturile şi cheltuielile, condiţiile ce guvernează plata de 

contribuţii naţionale şi condiţiile de recurgere la împrumuturi de către 
Organizaţie.   

 
ARTICOLUL 12    

1. Comitetul va întocmi şi va supune spre aprobare Comisiei Regulamentul 
personalului Agenţiei, care:   

   - va include, în special, prevederile legate de naţionalitatea personalului, 
grila de salarii, pensii, descalificări, secretul profesional şi continuitatea 
serviciului;   
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   - va specifica acele posturi care nu pot fi cumulate fără autorizarea specială 
a directorului general.   
   2. Tribunalul administrativ al Organizaţiei Internaţionale a Muncii va avea 
singur jurisdicţia în litigiile dintre Organizaţie şi personalul Agenţiei, cu 
excluderea jurisdicţiei altor curţi de justiţie şi tribunale, naţionale şi 
internaţionale.   
 

ARTICOLUL 13    
1. Agenţia va fi împuternicită să-şi recruteze în mod direct personalul numai 

dacă părţile contractante nu pot să-i furnizeze personal calificat. Totuşi 
Agenţia poate conveni cu statele care nu sunt membre ale Organizaţiei asupra 
angajării de personal calificat din astfel de state, în implementarea acordurilor 

menţionate în art. 5 paragrafele 2 şi 3 din convenţie.   
   2. Personalul asigurat de către o administraţie naţională va fi supus, pe toată 
perioada angajării lui de către Agenţie, Regulamentului personalului Agenţiei, 
fără a prejudicia menţinerea acelor beneficii ale carierei lor care sunt garantate 
prin regulile naţionale.   
   3. Personalul asigurat de către o administraţie naţională poate în orice 
moment să fie returnat acelei administraţii, fără ca această returnare să fie 
considerată ca o măsură disciplinară.   
 

ARTICOLUL 14    
1. Comisia va lua decizii prin majoritate ponderată de voturi.   

   2. Majoritatea ponderată de voturi înseamnă mai mult de jumătate din 
numărul de voturi exprimate, prin aceasta înţelegându-se că:   
   - aceste voturi sunt evaluate în conformitate cu art. 8 din convenţie;   
   - aceste voturi reprezintă majoritatea din numărul de voturi ale părţilor 
contractante.   
   3. Dacă se obţine un număr egal de voturi pro şi contra propunerii, 
preşedintele va decide dacă se va vota încă o dată în decursul aceleiaşi 
întruniri sau dacă să includă propunerea în agenda de lucru a unei întruniri 
viitoare, pentru care se va fixa o dată. Dacă şi la următoarea întrunire se va 
obţine un număr egal de voturi pro şi contra, preşedintele va avea votul 
decisiv.   
 

ARTICOLUL 15    
1. Directorul general va fi numit în funcţie pe o perioadă de 5 ani de către 

Comitet prin votare, conform art. 14 paragraful 2, cu condiţia ca majoritatea 
voturilor calculate conform paragrafului 2 de mai sus să nu fie sub 70% din 

numărul total de voturi. Prelungirea perioadei de serviciu a acestuia se poate 
face în acelaşi mod.   

   2. Directorul general va reprezenta Organizaţia în procedurile legale şi în 
toate scopurile civile.   
   3. În plus, în conformitate cu politica generală stabilită de către Comitet şi de 
către Comisie, directorul general:   
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   a) răspunde de funcţionarea eficientă a Agenţiei;   
   b) poate numi personalul şi poate să-l suspende din funcţie în conformitate 
cu Regulamentul personalului;   
   c) poate contracta împrumuturi pe un termen care să nu depăşească un an, 
conform Regulamentului financiar şi în limitele stabilite în acest scop de către 
Comisie;   
   d) poate încheia contracte, atât pentru aprovizionarea cu bunuri şi servicii a 
Organizaţiei, cât şi pentru vânzarea de bunuri şi servicii ale Organizaţiei, 
conform regulamentului menţionat în art. 10 şi în limitele stabilite în acest scop 
de către Comisie.   
   4. Directorul general poate renunţa la funcţiile de mai sus fără a anunţa în 
prealabil Comisia, dar în toate cazurile va ţine la curent Comitetul în legătură 
cu măsurile luate în exercitarea puterilor amintite anterior.   
   5. Comitetul va determina condiţiile în care poate fi numit un înlocuitor al 
directorului general, în caz că acesta nu îşi poate îndeplini îndatoririle.   
 

ARTICOLUL 16    
1. Se vor pregăti calcule estimative ale tuturor încasărilor şi cheltuielilor făcute 

de Agenţie pentru fiecare an financiar.   
   2. Bugetul va avea un echilibru între încasări şi cheltuieli. Încasările şi 
cheltuielile Agenţiei privind cercetarea şi centrele experimentale, şcolile şi alte 
instituţii menţionate în art. 2 paragraful 5 de mai sus vor fi trecute amănunţit 
într-o declaraţie specială.   
   3. Regulamentul financiar adoptat în scopul aplicării art. 11 de mai sus va 
prevedea estimarea, aplicarea şi controlul financiar al încasărilor şi 
cheltuielilor, fiind supus prevederilor prezentului statut.   
 

ARTICOLUL 17    
1. Anul financiar va începe la 1 ianuarie şi se va încheia la 31 decembrie.   

   2. Comitetul va supune Comisiei, spre aprobare, calculele estimative pentru 
fiecare an financiar, nu mai târziu de 31 octombrie în fiecare an.   
 

ARTICOLUL 18    
Comitetul va supune aprobării de către Comisie propunerile privind forma 

bugetului şi conturile care se vor utiliza.   
 

ARTICOLUL 19    
1. Fără a prejudicia prevederile paragrafului 2 de mai jos, contribuţia anuală la 
buget a fiecărei părţi contractante se va determina, pentru fiecare an financiar, 

conform următoarei formule:   
   a) se va calcula un procent iniţial de 30% din valoarea contribuţiei, 
proporţional cu valoarea Produsului Naţional Brut al părţii contractante, aşa 
cum se defineşte în paragraful 3 de mai jos;   
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   b) un alt procent de 70% din valoarea contribuţiei se va calcula proporţional 
cu valoarea bazei de cost a părţii contractante pentru mijloacele de rută, aşa 
cum se defineşte în paragraful 4 de mai jos.   
   2. Nici unei părţi contractante nu i se va cere să plătească, în nici un an 
financiar, o contribuţie care să depăşească 30% din valoarea totală a 
contribuţiilor părţilor contractante. În cazul în care contribuţia uneia dintre 
părţile contractante, calculată conform paragrafului 1 de mai sus, depăşeşte 
30%, excedentul va fi distribuit celorlalte părţi contractante conform regulilor 
expuse în paragraful susmenţionat.   
   3. Produsul Naţional Brut care se va folosi în calcul va fi obţinut din 
statisticile întocmite de Organizaţia de Cooperare Economică şi Dezvoltare 
sau, în lipsa acestora, din statisticile întocmite de către oricare alt organism 
care oferă garanţii echivalente şi sunt desemnate prin decizia Comisiei, astfel: 
se va calcula media artimetică a ultimilor 3 ani pentru care sunt disponibile 
aceste statistici. Valoarea Produsului Naţional Brut va fi cea care se 
calculează pe baza costurilor şi preţurilor curente exprimate în Unităţi 
Europene de Calcul.   
   4. Baza de cost pentru mijloacele de rută, folosită pentru calcule, va fi baza 
de cost stabilită având în vedere anul precedent anului financiar în cauză.   
 

ARTICOLUL 20    
1. Organizaţia poate efectua împrumuturi pe pieţele financiare internaţionale, 
în scopul de a obţine resursele necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale.   

   2. Organizaţia poate acorda împrumuturi pe pieţele financiare ale unei părţi 
contractante, în conformitate cu legile naţionale care privesc împrumuturile 
interne sau, în absenţa unor astfel de legi, cu acordul părţii contractante.   
   3. Regulamentul financiar va determina procedurile prin care Organizaţia va 
ridica şi va plăti împrumuturile.   
   4. Fiecare buget va specifica suma maximă pe care Organizaţia o poate lua 
cu împrumut în timpul anului acoperit de acel buget.   
   5. În problemele la care se referă prezentul articol, Organizaţia va acţiona în 
acord cu autorităţile competente ale părţilor contractante sau cu băncile 
acestora.   
 

ARTICOLUL 21    
Bugetul poate fi revizuit în timpul anului financiar, dacă împrejurările o cer, în 
conformitate cu cerinţele prevăzute pentru pregătirea şi aprobarea acestuia.   

 
ARTICOLUL 22    

1. Conturile tuturor încasărilor şi ale cheltuielilor de la buget vor fi examinate 
anual de către o comisie de control constând din doi experţi cu statut de 

persoane oficiale şi aparţinând administraţiilor părţilor contractante. Aceste 
persoane oficiale, care vor fi de naţionalităţi diferite, vor fi numite de către 

Comisie la propunerea Comitetului, în conformitate cu art. 6 paragraful 2 lit. b) 
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din convenţie. Cheltuielile privind comisia de control vor fi suportate de către 
Organizaţie.   

   2. Auditul, care va fi alcătuit după documente şi la nevoie in situ, va fi 
desemnat să stabilească regularitatea încasărilor şi a cheltuielilor şi să verifice 
dacă administrarea financiară este satisfăcătoare. Comisia de control va 
prezenta Comisiei un raport după încheierea fiecărui an financiar.   
 

ARTICOLUL 23    
1. Inspecţiile administrative sau tehnice efectuate asupra serviciilor Agenţiei 
pot fi executate, la cererea Comisiei, fie din proprie iniţiativă, fie la cererea 

Comitetului sau a directorului general.   
   2. Astfel de inspecţii vor fi efectuate de persoane autorizate din 
administraţiile părţilor contractante. Fiecare comitet de inspecţie va consta în 
cel puţin două persoane de naţionalităţi diferite şi va include, pe cât posibil, o 
persoană care a luat parte la inspecţia anterioară.   
 

ARTICOLUL 24    
Comitetul va determina limbile în care Agenţia îşi va desfăşura activitatea.   

 
ARTICOLUL 25    

Agenţia va emite publicaţiile necesare pentru funcţionarea sa.   
 

ARTICOLUL 26    
Comitetul va supune Comisiei, spre aprobare, orice modificare adusă 

statutului şi care este considerată de către Comitet a fi necesară, conform 
prevederilor art. 32 paragraful 3 al convenţiei.   


