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RAPORT privind activităţile desfăşurate în domeniul statisticii 
transportului aerian de către AACR, în calitate de producător de 
statistici oficiale, în anul 2021 (raport întocmit în conformitate cu 
prevederile Legii 226/ 2009, art. 21, alin. (1), litera e)) 

  

 

 

 (E-signed) 

Aprob, 

Director General 

Nicolae STOICA 

 

 

Conform OMTI nr. 1089/ 2012, AACR este desemnată de către Ministerul 

Transporturilor (MT) ca organism tehnic responsabil pentru culegerea, analiza, 

centralizarea şi difuzarea datelor statistice din domeniul transportului aerian, în vederea 

participării la sistemul informaţional naţional şi internaţional și a tratării unitare a datelor 

statistice specifice aviaţiei civile.  

AACR deţine calitatea de membru al Comitetului Sistemului Statistic Naţional 

(COMSTAT) şi face parte din lista altor producători de statistici oficiale din România 

(APSO) nominalizaţi de către Institutul Național de Statistică (INS).  

Activitatea statistică desfăşurată de către AACR este cuprinsă în Programele Statistice 

Naţionale Anuale (PSNA) elaborate de către INS.  

AACR îşi exercită autoritatea publică în baza HG nr. 405/ 1993 cu modificările şi 

completările ulterioare, împreună cu Anexa - Regulament de organizare şi funcţionare a 

AACR – pentru domeniul statisticii: Art. 3, pct. 3 Alte atribuţii specifice ale Autorităţii 

Aeronautice Civile Române, lit. k) culegerea, analiza, centralizarea şi difuzarea datelor 

statistice şi de siguranţă în domeniul aviaţiei civile române în conformitate cu legislaţia 

şi reglementările în vigoare.  

În anul 2021, procesul de colectare, analiză, centralizare şi diseminare a datelor 

statistice privind activităţile de aviaţie civilă s-a desfăşurat cu respectarea cadrului 

legislativ în domeniu: 
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- Legea nr. 226/ 2009 a organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România; 

- PSNA 2021; 

- OMTI nr. 1089/ 2012 privind culegerea, analiza, centralizarea şi difuzarea datelor 

statistice din domeniul transportului aerian; 

- Manualul de referinţă al Programului Statistic al Organizației Internaţionale a Aviaţiei 

Civile (ICAO) Doc 9060/ 5 din 2013 împreună cu Rezoluţia ICAO A37–20, Appendix B 

Statistics;  

- Procedura PIAC–TA–STA Culegerea, analiza, centralizarea şi difuzarea datelor 

statistice din domeniul transportului aerian; 

- Codul de Practici al Statisticilor Europene; 

https://www.caa.ro/CAA/Informatii%20generale/Statistica/Informatii%20generale%20sta

tistice/Codul_de_bune_practici_al_statisticilor_europene_2017.pdf 

- Legea nr. 21/ 2020 privind codul aerian civil, 

cu aplicabilitate pentru următorii agenţi aeronautici civili români: 

- operatori aerieni autorizaţi pentru activități de transport aerian comercial de pasageri 

şi marfă; 

- operatori aerieni autorizați pentru activităţi de aviaţie generală şi lucru aerian;  

- aerodromuri certificate din România;  

- furnizor de servicii de navigaţie aeriană;  

- distribuitori de carburant autorizaţi. 

Datele statistice colectate, în funcţie de activitatea desfăşurată: 

- traficul realizat şi capacitatea de transport; 

- originea şi destinaţia etapelor de zbor; 

- rezultatele financiare ale activităţilor de aviaţie civilă desfăşurate; 

- structura flotei şi a personalului; 

- consumul de carburant; 

- personalul aeronautic. 

Activitatea s-a concretizat în anul 2021 prin culegerea, analiza, centralizarea şi 

diseminarea următoarelor categorii de rapoarte statistice aferente agenţilor aeronautici 

civili români: 

lunare: 

- A (trafic – operatori aerieni comerciali); 

- I (trafic de aeroport);  

- Nav (aeronavele navigabile – operatori aerieni comerciali);  

- LAGA (activități de aviaţie generală şi lucru aerian – operatori aerieni ce desfășoară 

activităţi de aviaţie generală);  

https://www.caa.ro/CAA/Informatii%20generale/Statistica/Informatii%20generale%20statistice/Codul_de_bune_practici_al_statisticilor_europene_2017.pdf
https://www.caa.ro/CAA/Informatii%20generale/Statistica/Informatii%20generale%20statistice/Codul_de_bune_practici_al_statisticilor_europene_2017.pdf
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trimestriale:  

- B (originea şi destinaţia etapelor de zbor – operatori aerieni comerciali); 

- P (servicii şi facilităţi de rută – furnizor de servicii de navigaţie aeriană); 

- R (servicii de navigaţie aeriană de terminal – furnizor de servicii de navigaţie aeriană); 

anuale:  

- C (trafic pe etape de zbor – operatori aerieni comerciali); 

- D (flotă şi personal – operatori aerieni comerciali); 

- EF (rezultate financiare – operatori aerieni comerciali); 

- FD (vânzările de carburant – distribuitori); 

- H (aeronave civile înmatriculate); 

- MT –  Aerian (mijloace de transport aerian la 31 decembrie 2020 – cercetare statistică 

a INS); 

- J (date ale aeroportului privind rezultatele financiare și forța de muncă angajată); 

- K (date ale serviciilor de navigaţie aeriană privind rezultatele financiare şi forţa de 

muncă angajată – furnizor de servicii de navigație aeriană);    

- L (trafic servicii şi facilităţi de rută – înregistrate la nivelul furnizorului de servicii de 

navigaţie aeriană); 

- M (consum de carburant – operatori aerieni comerciali); 

- N (licenţierea şi pregătirea personalului din aviaţie); 

- CC (costuri realizate de operatorii aerieni comerciali ce efectuează zboruri 

internaționale regulate şi neregulate pentru transportul de pasageri);  

- CR (venituri realizate de operatorii aerieni comerciali ce efectuează zboruri 

internaționale regulate şi neregulate pentru transportul de pasageri). 

Diseminarea datelor statistice s-a efectuat către: MTI (autoritatea de stat care constituie 

şi administrează fondul de date statistice în domeniul aviaţiei civile), INS (coordonatorul 

Sistemului Statistic Naţional), ICAO (în conformitate cu angajamentele şi obligaţiile 

asumate de România prin Convenţia de la Chicago a ICAO, semnată la 7 decembrie 

1944, art. 67), ACI – Airport Council International (la solicitarea ICAO), AIAS – 

Autoritatea de investigaţii şi analiză pentru siguranţa aviaţiei civile (conform OMT        

nr. 7/ 2014), cât şi altor entităţi, la cerere, cu respectarea cadrului legislativ menţionat 

mai sus, astfel: 

- către MTI: lunar – rapoartele: A, I, Nav, LAGA; 

- către AIAS: lunar – numărul de pasageri îmbarcaţi pe aeroporturile din România, 

aferent traficului aerian comercial; 

- către ICAO: lunar – raportul statistic A, trimestrial – raportul statistic B şi anual – 

rapoartele: C, D, EF, H, J, K, M, N, CC şi CR; 

- către ACI: lunar – raportul statistic I pentru fiecare aeroport; 
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- către INS: anual – formularul Mijloace de transport aerian la 31 decembrie 2020 şi 

rapoartele statistice M şi FD; 

- către INS şi MTI: fişele de cercetare statistică propuse de AACR pentru a fi incluse în 

proiectul PSNA 2022. 

Alte activităţi statistice:  

- realizarea situaţiilor statistice pentru diverse entităţi, la cerere; 

- publicarea pe pagina de internet proprie a unor situaţii statistice 

(https://www.caa.ro/pages/situatii-statistice), în scopul facilitării cerecetărilor de piaţă şi 

îmbunătăţirii activităţii aeronautice – situaţii globale ale agenţilor aeronautici civili 

români: aeroporturi, operatori aerieni comerciali şi operatori aerieni ce desfăşoară 

activităţi LAGA, cât şi individuale, pentru unele aeroporturi pentru care AACR deţine 

acordul scris al acestora, cu impunerea unor Termene şi Condiţii de utilizare; 

- elaborarea raportului anual privind activitățile desfăşurate în domeniul statistic de 

către AACR în anul 2020, în calitate de producător de statistici oficiale şi publicarea lui 

pe pagina de internet a AACR https://www.caa.ro/pages/rapoarte-de-activitate-

statistica. 

Formularele statistice şi metodologia de completare sunt cuprinse în Procedura PIAC–

TA–STA, publicată pe pagina de internet a AACR, secţiunea statistică: 

http://www.caa.ro/pages/informatii-generale-statistica . 

 vizualizați scanând codul QR 

Faţă de cele menţionate, vă rugăm să aprobaţi prezentul raport, publicarea lui pe 

pagina de internet a AACR şi transmiterea lui către INS şi MTI, conform conform 

prevederilor Legii nr. 226/ 2009, art. 21, alin. (1), litera e). 

 

(E-signed) 

inspector aeronatic  

Elena Tănase 

 

(E-signed) 

referent de specialitate  

Alexandru DIACONESCU 
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