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D E C I Z I A  
D I R E C T O R U L U I  G E N E R A L  A L  

A U T O R I T Ă Ț I I  A E R O N A U T I C E  C I V I L E  R O M Â N E  
 

N r . D 6 5 0  
 

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 405/1993 privind înființarea Autorității 
Aeronautice Civile Române, cu modificările și completările ulterioare, 
 
În baza prevederilor Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 90/08.10.2021, privind 
desemnarea Directorului General, precum și a competențelor stabilite prin Contractul de 
mandat nr. 15320/18.06.2021 încheiat între R.A. Autoritatea Aeronautică Civilă Română prin 
Consiliul de Administrație și domnul Nicolae STOICA în calitate de Director General,  
 
Având în vedere prevederile PIAC-REG „Proceduri și instrucțiuni de aeronautică civilă: 
Emiterea reglementărilor aeronautice” ediția 2/2020, aprobată prin Decizia Directorului 
General al AACR nr. D 211/23.03.2020, 
 
În conformitate cu: 
 
Directiva 2006/93/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 
privind reglementarea exploatării avioanelor care intră sub incidența părții a II-a, capitolul 3, 
volumul 1 din anexa 16 la Convenția privind aviația civilă internațională, a doua ediție (1988);  
 
Hotărârea Guvernului nr. 1.074 din 5 septembrie 2007 privind interzicerea operării pe 
aeroporturile din România a avioanelor civile care nu îndeplinesc standardele specificate în 
partea a II-a cap. 3 volumul I din anexa 16 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională; 
 

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1261/2007 pentru aprobarea Reglementării 
aeronautice civile române RACR - PM Protecţia mediului, ediţia 3/2007, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 
Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1305/10.08.2012 privind aprobarea 
tarifelor percepute de Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română“ pentru 
prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare; 
 
În temeiul prevederilor art. 6 alin. 4 din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian, 
Directorul General al Autorității Aeronautice Civile Române, 

 
D E C I D E :  

 
Art.1. Începând cu data prezentei decizii, se aprobă și intră în vigoare Procedura de 
Aeronautică Civilă PAC – PM – EATU: Emiterea Autorizaţiilor pentru Utilizarea Temporară, 
pe aeroporturile din România, pentru avioane civile subsonice cu reacţie, care nu corespund 
standardelor de zgomot OACI, ediția 3/2021. 
 
Art.2. În termen de 5 zile, prezenta decizie se publică pe site-ul AACR prin grija Serviciului 
Aerodromuri și a persoanei desemnate pentru actualizarea site-ului AACR. 
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Art.3.  Serviciul Aerodromuri, Biroul Survol și Serviciul Financiar din cadrul AACR vor lua 
măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii, în părțile care le revin. 
 
Art.4. Cu data prezentei decizii, Decizia Directorului General al AACR nr. D.953/22.11.2013 
își încetează aplicabilitatea. 
 

 
 

(E-signed) 
 

DIRECTOR GENERAL 
 

Nicolae STOICA 
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Prezentele proceduri au fost emise de Autoritatea Aeronautică Civilă Română şi 

aprobate prin Decizia Directorului General nr. ____________ din _____________  
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Preambul 
 

(1)  Prezentele Proceduri de Aeronautică Civilă au fost elaborate având la bază 

prevederile: HG nr. 1074 din 5 septembrie 2007, privind interzicerea operării pe 

aeroporturile din România a avioanelor civile care nu îndeplinesc standardele 

specificate în partea a II-a, cap. 3, volumul I din anexa 16 la Convenţia privind aviaţia 

civilă international şi Reglementarea aeronautică civilă română RACR-PM “Protecția 

mediului”, ediția 3/2007 aprobată prin OMT nr. 1261 din 30 noiembrie 2007 și 

modificată prin OMT nr. 1480 din 8 decembrie 2016, ce transpun în legislaţia 

naţională prevederile Directivei 2006/93/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului privind reglementarea exploatării avioanelor care intră sub incidența părții 

a II-a, capitolul 3, volumul 1 din anexa 16 la Convenția privind aviația civilă 

internațională, ediția a doua (1988) și OMTI nr. 1305 din 10 august 2012 privind 

aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă 

Română“ pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de 

către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările ulterioare (Capitolul 

11. Alte prestații în domeniul aeronautic, A. Tarife, nr. crt. 11.5). 

(2)  Aceste Proceduri de Aeronautică Civilă stabilesc   formalităţile ce trebuie îndeplinite de 

către un operator aerian în vederea obţinerii autorizaţiei pentru utilizare temporară, pe 

aeroporturile situate pe teritoriul României, pentru avioane civile subsonice cu reacţie 

care nu au fost certificate acustic în conformitate cu standardele specificate în partea 

a II-a, cap. 3, vol. I din anexa 16 la Convenția privind aviația civilă internațională şi 

care urmează să efectueze un tip de operaţiune de zbor dintre cele enumerate de 

OMT nr. 1261/2007, cap. 3, RACR-PM 3.015.  

 

Reguli de amendare 
 
Prevederile prezentelor Proceduri de Aeronautică Civilă se pot modifica prin amendare 

sau prin emiterea unei noi ediţii, în cazul în care sunt necesare modificări care afectează 

mai mult de 30% din conţinutul acesteia.  

Reguli de amendare a Procedurilor de Aeronautică Civilă  PAC-PM-EATU: 
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(i) Amendamentul sau ediţia nouă a procedurii se aprobă numai prin Decizia 

Directorului General al Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română”; 

(ii) După primirea amendamentului aprobat în condiţiile menţionate la punct. 1, fiecare 

deţinător al reglementării va introduce noile pagini emise, în care textul modificat va 

fi marcat cu o linie verticală situată în stânga paginii, va distruge paginile înlocuite şi 

va completa corespunzător „Indexul amendamentelor”; 

(iii) În cazul emiterii unei noi ediţii, fiecare deţinător al reglementării va lua măsurile 

necesare pentru scoaterea din uz a ediţiei înlocuite. 

 

Indexul amendamentelor 
 

Nr. 
crt. 

Numărul 
amendamentului 

Data intrării în 
vigoare 

Numele persoanei 
care a introdus 
amendamentul 

Semnătura 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     

     
 

 

Lista paginilor în vigoare 
 

 
NUMARUL PAGINII 

 

EDIŢIA DATA 

 

pagina I-i 03 2021 

pagina I-ii 03 2021 

pagina I-iii 03 2021 

pagina I-iv 03 2021 



PAC - PM – EATU                             AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ 
 
Introducere                                                                     Proceduri de Aeronautică Civilă                 
 

______________________________________________________________________ 
 
2021 I - iv  Ediţia 03 

pagina 1-1/4 03 2021 

pagina 1-2/4 03 2021 

pagina 1-3/4 03 2021 

pagina 1-4/4 03 2021 

pagina 2-1/4 03 2021 

pagina 2-2/4 03 2021 

pagina 2-3/4 03 2021 

pagina 2-4/4 03 2021 

pagina 3-1/2 03 2021 

pagina 3-2/2 03 2021 

pagina A1-1 03 2021 

pagina A1-2 03 2021 

pagina A1-3 03 2021 

pagina A1-4 03 2021 

pagina A2-1 03 2021 

pagina A2-2 03 2021 

pagina A3-1 03 2021 

pagina A3-2 03 2021 

 



AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ PAC - PM - EATU 
 
Proceduri de Aeronautică Civilă                 Capitolul 1 
 

________________________________________________________________________ 
 
Ediţia 03 1 - 1                      2021 
 

CAPITOLUL 1 – GENERALITĂŢI 
 
1.1.  Scop  
 
Scopul procedurii este de a stabili cerinţele şi formalităţile care trebuie îndeplinite de către 

un operator aerian în vederea obţinerii autorizaţiei pentru utilizarea temporară (ATU), pe 

aeroporturile situate pe teritoriul României, pentru un avion civil subsonic cu reacţie, care 

nu a fost certificat acustic în conformitate cu standardele specificate în Vol. I, Partea a II-a, 

cap. 3 al Anexei 16 la Convenția privind aviația civilă internațională. 

 
1.2. Aplicabilitate 

 
Prezenta procedură se aplică avioanelor civile subsonice cu reacţie care nu îndeplinesc 

standardele specificate în Vol. I, Partea a II-a, cap. 3 al Anexei 16 la Convenția privind 

aviația civilă internațională şi care urmează să efectueze un tip de operaţiune de zbor 

dintre cele enumerate de RACR-PM 3.015 din Reglementarea Aeronautică Civilă Română 

RACR - PM "Protecţia mediului", ediţia 3/2007 aprobată prin OMT nr. 1261/2007. 

 
1.3.  Documente de referinţă 
 
(1) Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian  

(2) HG nr. 1074/2007 privind interzicerea operării pe aeroporturile din România a 

avioanelor civile care nu îndeplinesc standardele specificate în partea a II-a, cap. 3, 

vol. I din anexa 16 la Convenţia privind aviația civilă internațională; 

(3) Reglementarea aeronautică civilă română RACR-PM “Protecția mediului”, ediția 

3/2007, aprobată prin OMT nr. 1261 / 2007, astfel cum a fost modificată prin OMT nr. 

1480 / 2016; 

(4) Directiva 2006/93/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind reglementarea 

exploatării avioanelor care intră sub incidența părții a II-a, capitolul 3, volumul 1 din 

anexa 16 la Convenția privind aviația civilă internațională, ediția a doua (1988); 

(5) Volumul I al Anexei 16 la Convenţia privind aviația civilă internațională, ultima ediţie în 

vigoare; 

(6) Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 1305/10.08.2012 privind 

aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă 
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Română“ pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de 

către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările și completările 

ulterioare; 

(7) PIAC-REG “Emiterea reglementărilor aeronautice”, ediția 2/2020. 

 
1.4. Definiţii și abrevieri 

 
(1) Definiții 

 
În sensul prezentei proceduri, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii: 

Avioane civile subsonice cu reacţie – avioane civile subsonice cu reacţie care au masa 

maximă certificată la decolare de 34 000 kg sau mai mare ori care au o capacitate maximă 

certificată pentru transport pasageri, pentru tipul de avion în cauză, mai mare de 19 locuri, 

exclusiv locurile pentru membrii echipajului. 

Certificat de zgomot – document emis de o autoritate competentă, care atestă 

conformarea cu standardele de certificare acustice aplicabile. 

Autorizaţie pentru utilizarea temporară (ATU) – actul emis de  AACR prin care este 

autorizată utilizarea temporară pe aeroporturile situate pe teritoriul României, a unei 

aeronave civile subsonice cu reacţie care nu a fost certificată acustic în conformitate cu 

standardele specificate în vol. I, partea a II-a, cap. 3 al Anexei 16 la Convenţia privind 

aviația civilă internațională şi care urmează să efectueze un tip de operaţiune de zbor 

dintre cele enumerate de OMT nr. 1261/2007, cap. 3, RACR-PM 3.015. 

documentație suport – actele depuse  de operatorii aerieni în susținerea cererii  ATU (iar 

în cazul transporturilor individuale cargo şi cele depuse de către beneficiarii acestor 

transporturi), indicate la art. 2.2. din prezenta procedură, indiferent de modul în care au 

fost transmise (prin poştă, curier special, delegat, fax, e-mail). 

 
(2) Abrevieri 

 
AACR – Autoritatea Aeronautică Civilă Română 

ATU – “Autorizaţie pentru utilizarea temporară a unor avioane civile subsonice cu reacţie 

care nu îndeplinesc standardele specificate în Vol. I, Partea a II-a, Cap. 3  al Anexei 16 la 

Convenţia privind aviaţia civilă internaţională” (Authorization for Temporary Use) 
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HG – Hotărâre de Guvern 

OMT – Ordin al Ministrului Transporturilor 

OMTI – Ordin al Ministrului Transporturilor și Infrastructurii 

RACR - PM – Reglementarea Aeronautică Civilă Română RACR - PM "Protecţia 

mediului", ediţia 3/2007 

CAATU – „CERERE PENTRU ACORDAREA AUTORIZAŢIE PENTRU UTILIZAREA 

TEMPORARĂ a unor avioane civile subsonice cu reacţie care nu îndeplinesc standardele 

specificate în Partea a II-a, Cap. 3, vol. I al Anexei 16 la Convenţia privind aviaţia civilă 

internaţională (ATU)” 
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SPAŢIU LĂSAT INTENŢIONAT LIBER 
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CAPITOLUL 2 – SOLICITAREA ACORDĂRII ATU 
 
2.1.  Condiţii de acordare a ATU 
 
(1) Cazurile excepţionale pentru care AACR poate acorda ATU pe aeroporturile situate 

pe teritoriul României  sunt enumerate în RACR-PM 3.015 din RACR-PM. 

(2) Autoritatea Aeronautică Civilă Română nu ia în considerare cererile operatorilor 

aerieni cuprinşi în “Lista transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de 

exploatare sau sunt supuși unor restricții operaționale pe teritoriul Uniunii” (ediție în 

vigoare la data depunerii cererii de emitere a ATU).  

 
2.2.  Cerinţe pentru acordarea ATU 
 
(1) În vederea obţinerii ATU, pe aeroporturile situate pe teritoriul Românie, pentru 

avioane civile subsonice cu reacţie, aflate în cazurile menţionate la art. 2.1., este 

necesară respectarea următoarelor condiţii:  

(i) Completarea de către operatorul aerian a formularului „CERERE  PENTRU 

ACORDAREA AUTORIZAŢIE PENTRU UTILIZAREA TEMPORARĂ a unor 

avioane civile subsonice cu reacţie care nu îndeplinesc standardele specificate 

în Partea a II-a, Cap. 3, Vol. I al Anexei 16 la Convenţia privind aviaţia civilă 

internaţională (ATU)”, furnizând informaţiile corespunzătoare atât despre 

avionul care se intenţionează a fi utilizat pentru zbor/ zboruri, cât şi pentru 

avioanele de rezervă, în cazul în care acestea nu au fost certificate acustic în 

conformitate cu standardele specificate în Vol. I, Partea a II-a, Cap. 3 al Anexei 

16 la Convenţia privind aviația civilă internațională; 

(ii) În vederea susţinerii cererii pentru acordatea ATU, operatorul aerian transmite, 

AACR informaţii suplimentare pe care le consideră justificare suficientă 

încadrării avionului/operațiunii de zbor în unul dintre cazurile prevăzute în 

RACR-PM 3.015 din RACR-PM (de exemplu: planul de zbor, data şi ora 

zborului/ zborurilor, statutul zborului, autorizări pentru operaţiuni de zbor de 

căutare şi salvare acordate de autorităţile competente, etc.); 

 

(iii) Pentru aeronavele care efectuează operaţiuni de transport individual cargo 

(RACR-PM 3.015 lit. a), pct. iv) din RACR-PM, respectiv poziţia 7.d. din 
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formularul “Cerere pentru acordarea ATU”) și cele care efectuează operaţiuni de 

zbor nonprofit, în scopul realizării lucrărilor de modificare, reparaţie sau 

întreţinere a aeronavelor (RACR-PM 3.015 lit. b) din RACR-PM, respectiv  pct.  

7 lit.g din formularul “Cerere pentru acordarea ATU”), operatorul aeronavei/ 

trebuie să efectueze plata tarifului pentru emiterea ATU, conform punctului 

tarifar 11.5 din OMTI nr. 1305/10.08.2012 privind aprobarea tarifelor percepute 

de Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română“ pentru prestarea 

activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul 

Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare.  

(iv) Transmiterea cererii și documentației suport la sediul AACR sau la adresa de 

mail: overflight@caa.ro, se face cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de 

efectuarea zborului/ zborurilor (cu excepţia situaţiilor de urgenţă datorate unor 

cauze tehnice, unor condiţii meteorologice nefavorabile, unor urgenţe medicale 

sau altor situaţii de forţă majoră, prevăzute de RACR-PM 3.015 lit. a), pct. vi) 

din RACR-PM) - pentru care cererea se formulează după aterizare); 

 

(v) Pentru aeronavele care efectuează operaţiuni de transport individual cargo 

(RACR-PM 3.015, lit. a), pct. iv) din RACR-PM), respectiv poziţia 7.d. din 

formularul “Cerere pentru acordarea ATU”): 

a)  beneficiarul transportului va transmite AACR justificarea privind utilizarea 

tipului de aeronavă aleasă pentru efectuarea transportului individual cargo, 

precum şi documentul Paking list, aferent transportului; 

b)  în formularul CAATU, la “poziţia 5. – Aeroportul din România care se 

intenţionează a fi utilizat”, se pot completa doar aeroporturile enumerate în 

“Anexa la RACR-PM 3.015” la RACR-PM; 

c)   în formularul CAATU, la “poziţia 7. – Tipul zborului”, se vor completa toate 

poziţiile de la litera d., reprezentând: denumirea şi datele de contact ale 

beneficiarului transportului individual cargo, datele bancare ale operatorului 

aerian, justificarea operatorului aerian pentru utilizarea tipului de aeronavă 

aleasă pentru efectuarea transportului individual cargo (explicaţie succintă), 

mailto:overflight@caa.ro
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orice alte documente conţinând informaţii suplimentare care pot fi anexate 

cererii. 

 

(vi) Certificatele de zgomot ale aeronavelor, inclusiv al aeronavelor de rezervă. 

 

(2) Formularul „CERERE PENTRU ACORDAREA AUTORIZAŢIE PENTRU 

UTILIZAREA TEMPORARĂ a unor avioane civile subsonice cu reacţie care nu 

îndeplinesc standardele specificate în Partea a II-a, Cap. 3, Vol. I al Anexei 16 la 

Convenţia privind aviaţia civilă internaţională (ATU)” (cod formular: PM-FC-ATU 

Ediția 03) este prezentat în Anexa nr.1 a prezentei proceduri. 

 

(3) Formularul „CERERE PENTRU ACORDAREA AUTORIZAŢIE PENTRU 

UTILIZAREA TEMPORARĂ a unor avioane civile subsonice cu reacţie care nu 

îndeplinesc standardele specificate în Partea a II-a, Cap. 3, Vol. I al Anexei 16 la 

Convenţia privind aviaţia civilă internaţională (ATU)” se găseşte în Publicaţia “AIP 

Romania”, la pagina GEN 1.2.9.  

 
2.3. Achitarea de către operatorul aerian a taxei pentru emiterea ATU pentru 

operaţiunea de zbor de transport individual cargo sau operaţiunea de zbor 

nonprofit în scopul realizării lucrărilor de modificare, reparaţie sau întreţinere 

a aeronavei 

(1)  O data cu transmiterea la AACR, de către operatorul aerian, a documentelor 

enumerate la sub-capitolul 2.2. Cerințe pentru acordarea ATU, pct. (1), alin. (i), (ii), 

respectiv de către beneficiarul transportului cargo, în cazul transportului individual 

cargo, a scrisorii menționate la  sub-capitolul 2.2. Cerințe pentru acordarea ATU, pct. 

(1), alin. (v), a), operatorul aerian va face dovada achitării tarifului prevăzut la punctul 

tarifar 11.5 din OMTI nr. 1305/2012.  

(2)  Tariful se aplică pentru fiecare  zbor şi fiecare aeronavă menţionată în "Cererea 

pentru acordarea ATU", inclusiv pentru avioanele de rezervă. 

(3)  Inițierea procesului de analiză a documentelor aferente cererii de emitere a ATU, de 

către personalul responsabil din cadrul AACR, va începe după  încasarea de către 
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AACR a tarifului sus-menționat și nu implică un răspuns pozitiv din partea AACR în 

ceea ce privește emiterea ATU. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPAŢIU LĂSAT INTENŢIONAT LIBER 
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 CAPITOLUL 3 – EMITEREA  ATU 
 
3.1.  Formular tip pentru ATU  
 
(1)  Formularul tip „AUTORIZAŢIE PENTRU UTILIZAREA TEMPORARĂ a unor avioane 

civile subsonice cu reacţie care nu îndeplinesc standardele specificate în Partea a II-a, 

Cap. 3, Vol. I al Anexei 16 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională/ 

AUTHORIZATION FOR TEMPORARY USE of civil subsonic jet aeroplanes which do 

not comply with the standards specified in Part II, Chapter 3, Vol. I of Annex 16 to the 

Convention on International Civil Aviation” (cod: PM-AUTTEMP, Ediția 03), pe care 

AACR îl emite pentru aeronavele civile subsonice cu reacţie, ce urmează să efectueze 

un tip de operaţiune de zbor dintre cele enumerate de RACR-PM 3.015 din RACR-

PM, este prezentat în Anexa 2 a prezentei proceduri. 

 

(2)   Fiecare ATU emis are un număr unic de înregistrare și conţine următoarele informaţii: 

(i)    număr ATU şi data emiterii, 

(ii)    înmatricularea aeronavei, 

(iii)  tipul aeronavei, 

(iv)  operatorul aeronavei, 

(v)  tipul zborului (conform RACR-PM 3.015), 

(vi)  aeroportul/ aeroporturile pentru care se emite ATU, 

(vii)  perioada de valabilitate a ATU (în general 3 zile, începând cu data zborului, 

conform plan de zbor), 

(viii) autoritatea emitentă: AACR. 

 

3.2.  Emiterea ATU 
 

(1)  După primirea cererii și a documentelor suport  descrise la art. 2.2. Cerinţe pentru 

acordarea ATU și în cazul zborurilor de transport individual cargo sau a celor nonprofit 

în scopul realizării lucrărilor de modificare, reparaţie sau întreţinere a aeronavelor, 

după achitarea de către operatorul aerian a taxei de emitere a ATU, personalul 

desemnat din cadrul AACR pentru gestionarea cererilor pentru acordarea ATU inițiază 

procesul de evaluare a emiterii ATU. 

(2) În situaţia în care: 
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(i) operatorul aerian şi aeronava/ aeronavele nu se află pe “Lista transportatorilor 

aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare sau sunt supuși unor restricții 

operaționale pe teritoriul Uniunii” (ediție în vigoare la data depunerii cererii de 

emitere a ATU); 

(ii) au fost primite toate documentele descrise la cap. 2, sub-cap. 2.2. Cerinţe pentru 

acordarea ATU, paragraful (1), din prezenta procedură (completate corespunzător, 

semnate, datate şi, dacă este cazul, ştampilate) iar informațiile cuprinse în aceste 

documente corespund cu cel din “Cererea pentru acordarea aprobării de zbor de 

către AACR”, planul de zbor sau data zborului/ zborurilor, statutul zborului, autorizări  

pentru operaţiuni de zbor de căutare şi salvare acordate de autorităţile competente, 

Paking List (numai pentru transporturile cargo), etc. și 

(iii) pentru zborurile de transport individual cargo sau cele nonprofit în scopul realizării 

lucrărilor de modificare, reparaţie sau întreţinere a aeronavelor,  operatorul aerian a 

achitat  tariful de emitere a ATU, 

AACR emite o “Autorizaţie pentru Utilizarea Temporară” (ATU), pentru fiecare zbor în 

parte.  

 

(3) “Autorizaţie pentru Utilizarea Temporară” (ATU) este transmisă operatorului aerian 

împreună cu “Autorizația de survol și/sau aterizare”. 

 

3.3.  Evidenţa şi păstrarea ATU emise  
 
(1)   AACR păstrează evidenţa autorizațiilor pentru utilizare temporară (ATU) emise într-un 

“Tabel centralizator al ATU emise”, în care se menţionează: numărul autorizaţiei 

emise, data emiterii, operatorul aerian, tipul de aeronavă, înmatriculare aeronavă, 

tipul zborului, aeroportul/ aeroporturile pentru care s-a emis ATU, perioada de 

valabilitate a ATU. 

(2)    Formularul tip “Tabel centralizator al ATU emise” (Cod: PM-TcATUe, Ediția 03), este 

prezentat în Anexa 3 a prezentei proceduri. 

(3)   AACR păstrează autorizațiile pentru utilizare temporară (ATU) emise împreună cu 

documentele reprezentând corespondenţa externă, aferente fiecărui zbor. 
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CERERE PENTRU ACORDAREA AUTORIZAŢIEI PENTRU UTILIZAREA TEMPORARĂ 
a unor avioane civile subsonice cu reacţie care nu îndeplinesc standardele specificate în Partea a II-a,  

Capitolul 3, Volumul I al Anexei 16 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională (ATU) 

APPLICATION FOR THE AUTHORIZATION FOR TEMPORARY USE 
of civil subsonic jet aeroplanes which do not comply with the standards specified in Part II, 

Chapter 3, Volume 1 of Annex 16 to the Convention on International Civil Aviation (ATU) 

1. Solicitantul ATU -  
Denumirea completă a operatorului aerian 

Applicant for the ATU –  
Full name of the air operator  

 

2. Tipul avionului 

Aeroplane Type 

 

3. Înmatricularea avionului 

Aeroplane Registration 

  

4. Numărul de fabricaţie al avionului 

Aeroplane serial nuber 
 

5. Aeroportul din România care se intenţionează a fi utilizat  

Romanian Airport intended to be used  

6. Perioada pentru care se solicită autorizaţia 

Period for which the authorization is requested 

 

7. Tipul zborului/ zborurilor (bifaţi în căsuţa corespunzătoare din dreapta) 

Type of flight/ flights (tick the corresponding right cell): 

a. operaţiuni de zbor exclusiv pentru transportul, în misiuni oficiale, al unui monarh în funcţie şi al membrilor 
apropiaţi ai familiei acestuia, al şefilor de stat, al şefilor de guvern şi al miniştrilor, dacă statutul zborului este 
indicat corespunzător în planul de zbor/  

flights performed exclusively for the transport, on official mission, of a reigning Monarch and his immediate 
family, Heads of State, Heads of Government and Government Ministers, where this is substantiated by an 
appropriate status indicator in the flight plan 

 

b. operaţiuni de zbor de căutare şi salvare, autorizate de autorităţile competente/ 

search and rescue flights, authorized by the appropriate competent authorities 

 

c. operaţiuni de zbor umanitare, de evacuare medicală, de transport cargo în zonele calamitate şi pentru 
stingerea incendiilor/ 

humanitarian flights, medical evacuation flights, cargo transport in disaster area and  fire-fightng flights 

 

d. operaţiuni de transport individual cargo, numai pe aeroporturile enumerate în Nota 1 de mai jos, pentru care 
operatorul aeronavei, împreună cu beneficiarul transportului, demonstrează că, datorită naturii încărcăturii 
transportate, nu poate fi utilizat un alt tip de aeronavă/  

individual cargo transport, solely on the airports mentioned in Note 1 below, provided that the air operator, 
together with the beneficiary of the transport demonstrate that, due to the nature of the load, other type of 
aircraft cannot be used 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
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7. d. Denumirea şi datele de contact ale beneficiarului transportului individual cargo 

Name and contact details of the beneficiary of the individual cargo transport 

 

 

 

 

 

Adresa și datele bancare ale operatorului aerian, în vederea emiterii facturii pentru plata taxei de emitere a ATU. 
Tariful se aplică pentru fiecare avion menționat în această cerere, inclusiv pentru avioanele de rezervă. 

The address and banking details of the air operator, for the issuance of the invoice for payment of the ATU issuance 
tariff. The tariff applies for each flight and each aeroplane mentioned in this application, including  the back-up 
aeroplanes. 

- adresa operatorului aerian/ air operator address: 
- tel./ fax/e-mail: 
- cod IBAN/ IBAN Code: 
- numele băncii/ The Bank name: 
- Codul SWIFT/ SWIFT Code: 
- Nr./ dată  Registru Comerțului/ Registry of Commerce No. / Year: 
- CUI/ VAT Register No.: 
Note 1: Procedura privind analizarea solicitării de emitere a ATU va începe după încasarea tarifului de  
             emitere a ATU. Confirmarea plăţii nu implică un răspuns pozitiv cu privire la emiterea ATU. Plata  
             tarifului trebuie efectuată cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data efectuării zborului. 
             The procedure for consideration of the request for issuance of the ATU will begin after payment  
             receipt for  the ATU issuance tariff. The payment  confirmation does not imply a positive answer  
             regarding the ATU issuance. Payment must be made minimum 5 working days prior to the date of  
             flight. 

Justificarea operatorului aerian pentru utilizarea tipului de aeronavă pentru transportul individual cargo (introduceţi o 
explicaţie succintă)/ 

Aircraft Operator’s justification for the use of the type of aircraft for individual cargo transport (fill in with a short 
explanation) 

 

 

 

 

 

Orice alte documente conţinând informatii suplimentare pot fi anexate prezentei cereri 
Any other documents containing supplementary information may be attached to the present application 

Note 2:  Aeroporturi din România pentru care poate acordată o ATU pentru transporturi individuale cargo conform 
para 7 d/ 

Romanian airports for which an ATU for individual cargo transport can be issued according to the para 7d: 

Baia Mare/ Baia Mare (LRBM) 
Bucureşti / Henri Coandă (LROP) 
Constanţa/ Mihail  Kogălniceanu – Constanţa (LRCK) 
Satu Mare/ Satu-Mare (LRSM) 
Suceava/ Ştefan cel Mare - Suceava (LRSV) 
Târgu Mureş/ Transilvania – Târgu Mureş (LRTM) 
Timişoara / Traian Vuia (LRTR) 
Tulcea/ Delta Dunării (LRTC)  

Note 3: Solicitarea pentru emiterea ATU pentru transporturi individuale cargo trebuie să fie însoţită şi de justificarea 
beneficiarului transportului pentru utilizarea tipului de aeronavă/  

             The application for the issue of an ATU for individual cargo transports must be also accompanied by a 
justification for the use of the aircraft type submitted by the beneficiary of the transport  

_____________________________________________________________________________________________________________ 
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Note 6: Operatorul aerian va completa în cerere, la “punctul 3. Înmatricularea avionului” şi la “punctul 4. Numărul de fabricaţie  al   
               avionului”,  informaţiile corespunzătoare atât pentru  avionul care se intenţionează a fi utilizat pentru zbor/ zboruri, cât şi   

                    pentru avioanele de rezervă,  dacă acestea nu îndeplinesc standardele  specificate în Partea a II-a, Capitolul 3, Volumul I al   
                    anexei 16 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională.   

                
 

  For ”item 3. Aeroplane registration“ and “item 4.aeroplane serial number”, the air operator will fill in the application  with   
                    the  appropriate information for the  aeroplane intended to be used for the flight/  flights, as well as for the back-up  
                    aeroplanes, if they do not comply with the standards specified in Part II,Chapter 3, Volume 1 of Annex 16 to the Convention  
                    on International Civil Aviation. 

 
Note 7: Cererea  se adresează, cu minim 5 zile lucrătoare  înainte  de efectuarea zborului  (cu excepţia situaţiilor enumerate la para.  
                7f, pentru care se aplică prevederile din Note 4), la: 
                The application must  be addressed, minimum 5 working days prior to the flight (excepting the situations mentioned in para      
                7f, for which the provisions of Note 4  are applicable), to: 

Autoritatea Aeronautică Civilă Română/ Romanian Civil Aeronautical Authority 

Sos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 38-40, RO-013695, Bucureşti, România 

Fax: +40-21-2081583    Tel: +40-21-2081500 

                                                            +40-21-2334077      

                                             e-mail: overflight@caa.ro                                                                     
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7.  

 

 

 

e. operaţiuni de zbor exclusiv pentru instruire în scopul obţinerii/ revalidării/ reînnoirii unei licenţe sau unei calificări pentru 
personalul navigant, dacă acest lucru este indicat corespunzător în planul de zbor/ 

training flights performed exclusively for the purpose of obtaining/revalidating/renewing a licence or a rating of the flight 
crew, where this is substantiated by an appropriate remark in the flight plan 

f. operaţiuni de zbor aflate în situaţii de urgenţă datorită unor cauze tehnice, unor condiţii meteorologice nefavorabile, unor 
urgenţe medicale sau altor situaţii de forţă majoră/ 

flights in a declared emergency due to technical problems, meteorological conditions, medical emergency or other force 
majeur situations 

Note 4:   În situaţiile enumerate la para. 7f de mai sus cererea va fi înaintată către Autoritatea Aeronautică Civilă Român 
după aterizarea avionului/ 

             In the situations mentioned above at para. 7f, the application will be submitted to the Romanian Civil Aeronautical    
             Authority after landing 

g.  operaţiuni de zbor nonprofit în scopul realizării lucrărilor de modificare, reparaţie sau întreţinere a aeronavelor/  

non-revenue flights for the purpose of alterations, repair or modifications of the aircraft 

Adresa și datele bancare ale operatorului aerian, în vederea emiterii facturii pentru plata taxei de emitere a ATU. Tariful se 
aplică pentru fiecare avion menționat în această cerere, inclusiv pentru avioanele de rezervă. 

The address and banking details of the air operator, for the issuance of the invoice for payment of the ATU issuance tariff. 
The tariff applies for each flight and each aeroplane mentioned in this application, including  the back-up aeroplanes. 

- adresa operatorului aerian/ air operator address: 
- tel./ fax/e-mail: 
- cod IBAN/ IBAN Code: 
- numele băncii/ The Bank name: 
- Codul SWIFT/ SWIFT Code: 
- Nr./ dată  Registru Comerțului/ Registry of Commerce No. / Year: 
- CUI/ VAT Register No.: 
Note 5: Procedura privind analizarea solicitării de emitere a ATU va începe după încasarea tarifului de  
             emitere a ATU. Confirmarea plăţii nu implică un răspuns pozitiv cu privire la emiterea ATU.   
             Plata tarifului trebuie efectuată cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data efectuării zborului. 
             The procedure for consideration of the request for issuance of the ATU will begin after payment  
             receipt for  the ATU issuance tariff. The payment  confirmation does not imply a positive  
             answer regarding the ATU issuance. Payment must be made minimum 5 working days prior to  
             the date of flight. 

mailto:overflight@caa.ro
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Note 8: Autoritatea Aeronautică Civilă Română nu va lua în considerare cererile operatorilor aerieni cuprinşi în “Lista transportatorilor aerieni  
                a căror operare este interzisă în totalitate în Uniunea Europeană”, precum şi cererile operatorilor aerieni pentru avioanele cuprinse în      
                “Lista transportatorilor aerieni a căror operare face obiectul unor restricţii operaţionale în Uniunea Europeană” (ediţiile în vigoare la  
                data depunerii cererilor).  
 
                The Romanian Civil Aeronautical Authority will disregard the applications submitted by the air operatorsincluded in the European      
                 Union “List of air carriers of which all operations are subject to a ban within the Community”, as well as the applications of the air  
                 operators for airplanes   included in the „List of air carriers of which operations are subject to operational restrictions within the  
                Community” (editions in force at the date of the submission of the applications). 

 

Data / Date: 

Numele/ Funcţia în cadrul organizaţiei operatorului aerian/ Semnătura/ Ştampila (dacă este aplicabil) 

Name/ Position within the air operator’s organization/ Signature/ Official stamp (if applicable)  
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 ÎNMATRICULAREA AERONAVEI/ 
AIRCRAFT REGISTRATION: 

 

 TIPUL AERONAVEI/ 
AIRCRAFT TYPE:  

 OPERATORUL AERONAVEI/  
AIRCRAFT OPERATOR:  

 TIPUL ZBORULUI/ 
FLIGHT TYPE:  

 AEROPORTURI/ 
AIRPORTS: 

 

 CONDIŢII SUPLIMENTARE/ 
ADDITIONAL CONDITIONS:  

 PERIOADA DE VALABILITATE/ 
PERIOD OF VALIDITY: 

DE LA/  
FROM:    

PÂNĂ LA/ 

TO:    

AUTORITATEA EMITENTĂ/  
ISSUING AUTHORITY: 

AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ  
ROMANIAN CIVIL AERONAUTICAL AUTHORITY  
Şoseaua Bucureşti – Ploieşti, nr. 38-40, Sector 1 
RO-013695, Bucureşti, ROMÂNIA 

 
 

Operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu nr. 20425  

 
 

AUTORIZAŢIE PENTRU UTILIZAREA TEMPORARĂ 
a unor avioane civile subsonice cu reacţie care nu îndeplinesc standardele specificate în Partea a II-a, 

 Capitolul 3, Volumul I al Anexei 16 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională 

AUTHORIZATION FOR TEMPORARY USE 
of civil subsonic jet aeroplanes which do not comply with the standards specified in Part II,  

Chapter 3, Volume 1 of Annex 16 to the Convention on International Civil Aviation 
No:           /_________    

         
AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ, pentru exercitarea competenţelor ce i-au fost atribuite prin Hotărârea 
Guvernului României nr. 1.074 din 5 septembrie 2007, acordă prezenta AUTORIZAŢIE PENTRU UTILIZAREA TEMPORARĂ, pe 
aeroporturile situate pe teritoriul României, a avioanelor civile subsonice cu reacţie care nu îndeplinesc standardele specificate în 
Partea a II-a, Capitolul 3, Volumul I al Anexei 16 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, după cum urmează: 

The ROMANIAN CIVIL AERONAUTICAL AUTHORITY in exercise of its powers under the Government Decision No. 1.074 from 
5 September 2007, hereby grants the present AUTHORIZATION FOR TEMPORARY USE, at airports situated in the Romanian 
territory, of civil subsonic jet aeroplanes which do not comply with the standards specified in Part II, Chapter 3, Volume 1 of Annex 
16 to the Convention on International Civil Aviation, as follows: 

 

ÎN NUMELE AUTORITĂŢII AERONAUTICE CIVILE ROMÂNE /  
ON BEHALF OF THE ROMANIAN CIVIL AERONAUTICAL AUTHORITY 

DIRECTOR GENERAL 
 
 

 
 
 

______________________________________________________________________________________ 
   

Cod: PM-AUTTEMP Ediţia 03                                                                                                                                                              1 / 1  

Romanian Civil 

Aeronautical Authority 

 

Autoritatea Aeronautică  

Civilă Română 

 
Tel:   +40.21.208.15.08 

Fax:  +40.21.208.15.72                
         +40.21.233.40.62 

       

AFTN: LRBBYAYA 
         SITA: BUHTOYA 

www.caa.ro 
e-mail: dir.gen@caa.ro 

 

 

 
Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr.38-40 
RO-013695, Bucureşti, sectorul 1  

România 
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Nr. 
crt. 

Nr. 
AUT 

Data 
emiterii 

Operator Tip aeronavă Înmatriculare Tip zbor Aeroport Valabilitate 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
 

Cod: PM-TcATUe Ediţia 03                                                                                                                                                                                                                                            1/1 

 



PAC - PM - EATU                                                                                                         AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ 
 

Anexa 3 – Formular PM-TcATUe                                                                                                            Proceduri de Aeronautică Civilă   

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

2021                    A3 - 2        Ediţia 03        
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