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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 0 1  
 

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. 49/11.06.2021, 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: 
 
Regulamentul (UE) 1139/2018 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 
privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene 
pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 
1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE 
ale Parlamentului European și ale Consiliului precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) 
nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a 
Regulamentului (CEE) No 3922/91 al Consiliului; 
 
Regulamentul (UE) nr. 139/2014, 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;  
 

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1309/2014, privind măsuri pentru aplicarea 
Regulamentului (UE) nr. 139/2014 al Comisiei din 12 februarie 2014 de stabilire a cerințelor 
tehnice și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri; (4) OMTI nr. 791/2010 
privind împuternicirea inspectorilor aeronautici pentru supervizarea siguranței zborului; 
 
În temeiul prevederilor art. 6 alin. 1 lit. b și 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 se aprobă și intră în vigoare Amendamentul nr. 3/2021 la 
PIAC-AD-139 „Proceduri și Instrucțiuni de Aeronautică Civilă – Certificarea și Supravegherea 
aerodromurilor civile în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) nr. 139/2014”, ediția 
1/2018, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. 
 
Art.2. În termen de 5 zile de la data prezentei, PIAC 139 „ Proceduri și Instrucțiuni de 
Aeronautică Civilă – Certificarea și Supravegherea aerodromurilor civile în conformitate cu 
cerințele Regulamentului (UE) nr. 139/2014”, ediția 1/2018, modificat și completat cu 
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prevederile Amendamentului 1/2019, Amendamentului 2/2020 și Amendamentului 1/2021 se 
publică  pe site-ul AACR prin grija Serviciului Aerodromuri și a persoanei desemnată pentru 
actualizarea site-ului AACR. 
 
Art.3.  Serviciul Aerodromuri din cadrul AACR și administratorii de aerodrom vor lua măsuri 
pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii, în părțile care le revin. 
 

 
 

(E-signed) 
 

DIRECTOR GENERAL 
 

Nicolae STOICA 
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Anexa la Decizia DG al AACR nr. D 601 

Amendamentul nr. 3 
la PIAC-AD-139 ”Certificarea și supravegherea aerodromurilor civile în conformitate cu 

cerințele Regulamentului (UE) nr. 139/2014”, ediția 1/2018 
 
 
PIAC-AD-139 ”Certificarea și supravegherea aerodromurilor civile în conformitate cu 
cerințele Regulamentului (UE) nr. 139/2014”, ediția 1/2018, se modifică și se completează 
astfel: 

I) Art. 2.2.1.2 se modifică și va avea următorul conținut: 

“ 2.2.1.2. Cerințe generale aplicabile pentru schimbarea persoanelor desemnate 
conform ADR.OR.D.015 

(1) Orice schimbare a managerului responsabil sau a persoanelor care ocupă 
posturile prevăzute la ADR.OR.D.015 (b) respectiv la ADR.OR.D.015 (c) vor fi 
notificate la AACR în conformitate cu prevederile ADR.OR.B.040 (d) și ale 
procedurii elaborate de OA și aprobată de AACR în acest sens (cf. 
ADR.AR.C.035 (h)), înainte ca schimbarea să se producă. 

(2) Notificările vor fi însoțite de informațiile documentate prevăzute la 
ADR.OR.B.040 (f) precum și de cele menționate la pct. 2.2.1.1.(2) din prezenta 
procedură, respectiv de amendamentele propuse pentru manualul de 
aerodrom. “ 

II) Art. 4.12 își încetează aplicabilitatea. 

III) Anexa 1, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 5, Anexa 6, Anexa 8, Anexa 9, Anexa 10 se 
modifică și se înlocuiesc cu Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 5, Anexa 
6, Anexa 7, Anexa 8 la prezentul amendament. 

 
 



AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ                           PIAC – AD – 139           
 
Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă                                            Anexa  1 
 

_____________________________________________________________________ 
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Anexa 1 la Amendamentul nr. 3 la PIAC-AD-139, Ed. 1/2018 
    

 
Cerere de acordare / modificare a certificatului de aerodrom 

 
 

 
 
 
Subscrisa, 
 
 
Prin reprezentant legal……………………………………., în calitate de operator al 
aerodromului………………………………………. 
 
 
 

Solicit prin prezenta emiterea / modificarea certificatului de aerodrom, în 
conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 139/2014, de stabilire a cerințelor 
tehnice și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri și în acest sens 
prezint documentele anexate. 
 
Declar că am resursele adecvate pentru a opera pe aerodromul ........................, în 
conformitate cu reglementările în vigoare.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semnătura:                                                                                              Data: 
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1. Operatorul de aerodrom 
 

1. Denumire oficială  
2. Denumire comercială  
3. Adresă aeroport  
4. Telefon/fax  
5. E-mail  
6. Persoană de contact  

 
Personalul de conducere desemnat conform R139/2014 

(nume, nr. telefon): 
 

7.   Managerul responsabil - ADR.OR.D.015(a)  
8.   Managerul operațional - ADR.OR.D.015(b)(1)  
9.   Managerul de mentenanță - ADR.OR.D.015(b)(2)  
10. Managerul de siguranță - ADR.OR.D.015(c)  

 
2. Informaţii despre aerodrom  

 
11. Indicativ ICAO  

12. Codul de referință al aerodromului  

13. Aeronava de referință    

14. Operare aeronavă cu literă de cod superior  

15. Operare pe timp de noapte (da/nu)  

16. Categoria RFFS  

17. Densitate trafic ADR (scăzut/mediu/ridicat)  

18. Operaţiuni cu elicoptere (da/nu)  

 
19. Pistă (ambele direcții)   

20. Tipul de apropiere   

21. Coordonate THR/END    

 
22. Distanțe 

declarate 

TORA   

TODA   

ASDA   

LDA   
 

23. Distanțe 
declarate reduse 

TORA   

TODA   

ASDA   

24. Lațime (valoare)   

25. PCN (valoare)   

26. RESA (lungime x lățime)   

27. Pante longitudinale (valoare)   

28. Sistem luminos de apropiere    

29. Platformă de întoarcere pe pistă   

- Marcaje (axial/marginal)   

- Lumini (axiale/marginale)   
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30. Căi de 
rulare (tip + 

indicativ) 

 

Lațime 
(TWY/ TWY + 
acostamente) 

 
PCN 

Poziții de 
așteptare 
stabilite 

(da/nu) 

 
Mijloace vizuale 

(marcaje, lumini, panouri) 

     

     

     

 
31. Platforme 

parcare 
aeronave 
(indicativ) 

 

Poziții de 
parcare 
(indicativ) 

 

Aeronava de 
referință  

(literă de cod) 

 
 

PCN 

 
Mijloace vizuale  

(marcaje, lumini, panouri) 

     

     

     

 
32. Activități contractate  
(referință ADR) 

Agentul aeronautic 
(nume) 

Referință document colaborare 
(nr/dată) 

   

   

   

 
33. Lista procedurilor de zbor aprobate Referință aprobare (nr/dată) 
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Ghid de completare: 
 

1. Numele înscris la Registrul Comerțului / certificat de înregistrare / act constitutiv, după caz; 
2. Denumirea comercială; 
3. Adresa aeroport; 
4. Telefon/fax contact aeroport; 
5. E-mail contact aeroport; 
6. Persoană de contact desemnată pentru relația cu AACR în procesul de certificare/modificare 

(nume, funcție, nr. telefon, adresa e-mail); 
7. Personalul desemnat conform ADR.OR.D.015 a; 
8. Personalul desemnat conform ADR.OR.D.015 b1; 
9. Personalul desemnat conform ADR.OR.D.015 b2; 
10.  Personalul desemnat conform ADR.OR.D.015 c; 
11.  Indicativul ICAO al aerodromului; 
12.  Codul de referință al aerodromului (cf. CS ADR-DSN.A.005); 
13.  Denumirea/tipul aeronavei de referință; 
14.  Denumirea/codul aeronavei cu literă de cod superior pentru care se solicită aprobarea operării; 
15.  Se specifică dacă se operează și noaptea; 
16.  Categoria de salvare și stingere incendii (cf. AMC2 ADR.OPS.B.010(a)(2)); 
17.  Densitatea traficului pe aerodrom: scăzut/mediu/ridicat (cf. CS ADR-DSN.A.002); 
18.  Se precizează (da/nu) dacă se efectuează operațiuni cu elicoptere pe aeroport; 
19.  Se completează cu indicativul PDA, cu identificarea ambelor direcții de operare; 
20.  Tipul de apropiere (cf. categoriilor de apropiere identificate în CS ADR-DSN.A.002); 
21.  Se precizează coordonatele punctelor de prag / sfârșit de pistă determinate în sistem WGS; 
22.  Se vor completa dimensiunile (metri) TORA, TODA, ASDA, LDA aferente fiecărei direcții PDA 

raportate la coordonatele THR/END; 
23.  Se identifică (după caz) distanțele reduse de decolare de la intersecția unei căi de rulare cu 

pista; 
24.  Lățimea măsurată a pistei (cf. CS ADR-DSN.B.045); 
25.  Valoarea determinată a rezistenței PDA ; 
26.  Dimensiuni RESA (lungime x lațime); 
27.  Valorile pantelor longitudinale (determinate cel puțin pe fiecare sfert al PDA); 
28.  Tipul balizajului de apropiere, inclusiv lungimea totală a acestuia; 
29.  Se identifică existența platformelor de întoarcere pe PDA pentru fiecare direcție disponibilă (cu 

identificarea aeronavei pentru care a fost proiectată întoarcerea), cu mijloacele vizuale aferente. 
În cazul intoarcerii pe PDA (fără platformă fizică de întoarcere), se identifică mijloacele vizuale 
existente; 

30.  Se identifică toate căile de rulare operaționale, cu evidențierea lățimii acestora, a acostamentelor 
(lățime TWY+ acostamente), a mijloacelor vizuale, a valorii PCN precum și existența pozițiilor de 
așteptare (la pistă sau intermediare); 

31.  Se identifică toate platformele de parcare aeronave operaționale, cu evidențierea indicativelor 
pozițiilor de staționare, a literei de cod pentru care a fost proiectată poziția respectivă, a 
mijloacelor vizuale existente, respectiv valoarea PCN-ului; 

32.  Se identifică numele agenților aeronautici care furnizează servicii sau execută activități în 
interiorul aeroportului, cu posibil impact asupra siguranței; 

33.  Se identifică tipul/denumirea procedurilor de zbor aprobate precum și documentul prin care 
acestea au fost aprobate. 
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Cod: F-PI-AD-139-02, Ed. 01 
 

Ediția 01                                                A 3 – 1                                                         2018 

 

Anexa 2 la Amendamentul nr. 3 la PIAC-AD-139, Ed. 1/2018 
 
Macheta de conformare OR 
 
 

R139/2014 - OR 
Annex to EASA ED 

Decision - AMC 
DA / NU / n.a. 

 
Dovezi de conformare/ masuri de remediere / 

AltMoC 

ADR.OR.A.005  

AMC1 

(a) 

... 

 

AMC2 

  
  

  

ADR.OR.A.010 

  

  

    

. 

. 

. 

. 

. 

. 
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Cod: F-PI-AD-139-03, Ed. 01 
 
Ediţia 01             A4 - 1              2018 

 

 

Anexa 3 la Amendamentul nr. 3 la PIAC-AD-139, Ed. 1/2018 
 
Macheta de conformare OPS 
 

R139/2014 - OPS 
Annex to EASA ED 

Decision - AMC 

DA / NU / 

n.a. 

 
Dovezi de conformare/ masuri de remediere / 

AltMoC 

ADR.OPS.A.005 

(a), (b) 

AMC1 

(a) 

... 

AMC2 

 

  
  

  

ADR.OPS.A.010 

 
   

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
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Cod: F-PI-AD-139-04, Ed. 01 
 

Ediția 01                                                 A 5 – 1                                                           2018 

 

Anexa 4 la Amendamentul nr. 3 la PIAC-AD-139, Ed. 1/2018 
 

Declarația de Conformitate a Operatorului de Aerodrom 
 
în acord cu cerințele Regulamentului (EU) nr.139/2014, de stabilire a cerințelor tehnice 

și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri 
 

 Numele Aerodromului  

 Indicativul ICAO   

Numele, Prenumele și datele de contact ale managerului responsabil: 

Declarație  

1. Baza de certificare este respectată, iar aerodromul, suprafețele de protecție și de 

limitare a obstacolelor precum și alte zone asociate aerodromului, nu au trăsături sau 

caracteristici care să afecteze siguranța în operare. 

2. Tot personalul este calificat, competent, și instruit în conformitate cu cerințele 

aplicabile. 

3. Documentația sistemului de management, inclusiv Manualul de aerodrom, sunt în 

conformitate cu cerințele aplicabile stabilite în Regulamentului (EU) nr.139/2014, 

partea ADR.OR și partea ADR.OPS. 

4. Operarea și întreținerea aerodromului va fi efectuată în conformitate cu cerințele 

Regulamentului (UE) 2018/1139 și normele sale de aplicare, condițiile certificatului, 

precum și procedurile și instrucțiunile specificate în Manualul de aerodrom. 

Operatorul de Aerodrom confirmă că toate informaţiile  prezentate în această declaraţie sunt 
corecte 

Semnătura Managerului Responsabil 

Data 

Considerații legale privind falsul în declarații 
 
În conformitate cu Art. 326 Cod Penal. -  Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei 
persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în 
vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori 
împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare 
de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 

 
 

act:126692%2041994472
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Anexa 5 la Amendamentul nr. 3 la PIAC-AD-139, Ed. 1/2018 
 
Chestionar Manual de aerodrom    

 
Referința  Da/Nu 

OR.E.005(a) 
 

Operatorul aerodromului a stabilit / menținut MADR?  

Conținutul MADR reflectă baza de certificare (CB) și cerințele 
stabilite în partea ADR.OR și partea ADR.OPS? 

 

Manualul aerodromului conține (sau se referă la) toate 
informațiile necesare pentru utilizarea în condiții de siguranță 
/ operarea /întreținerea aerodromului, a echipamentelor sale, 
precum și a suprafețelor de protecție și de limitare a 
obstacolelor și a altor zone asociate cu aerodromul? 

 

OR.E.005(c)/AMC1 Operatorul aerodromului a asigurat că: 
- Toate părțile din manual sunt compatibile în formă și 

conținut? 

- Manualul e facil de amendat? 

- Starea conținutului și modificărilor manualului este 

controlată și indicată în mod clar? 

 

OR.E.005(d) Personalul OA/terți are acces ușor la subiectele relevante 
pentru îndatoririle și responsabilitățile lor? 

 

OR.E.005(e)(1-2) Operatorul aerodromului a elaborat un proces pentru a 
furniza autorității competente modificările / revizuirile 
aferente manualul aerodromului legate de "modificările care 
necesită aprobarea sau notificarea prealabilă", înainte de 
data efectivă a modificării? 

 

OR.E.005(g) Operatorul aerodromului a elaborat un proces: 
- De revizuire a conținutului manualului de aerodrom 

și de a se asigura că acesta este actualizat și 
modificat ori de câte ori este necesar? 

- Care să includă modificările și revizuirile solicitate 
de autoritatea competentă? 

- Prin care personalul ADR și a altor organizații 
relevante sunt conștienți de schimbările care țin de 
atribuțiile și responsabilitățile lor? 

 

OR.E.005(h) Operatorul aerodromului se asigură că informațiile preluate 
din alte documente aprobate și orice modificare a acestora 
este reflectată corect în manualul aerodromului? 

 

OR.E.005(i)(1-2) Operatorul aerodromului a asigurat că MADR este scris într-
o limbă acceptabilă pentru autoritatea competentă și că 
întreg personalul este capabil să o citească și să o 
înțeleagă? 

 

OR.E.005(j)(1-4) Manualul de aerodrom: 
- Este semnat de managerul responsabil al 

aerodromului? 
- Este imprimat/format electronic și revizuit? 
- Are un sistem de gestionare a controlului versiunii 

care este aplicat și făcut vizibil în MADR? 
- Respectă principiile factorului uman și este 

organizat într-o manieră care facilitează pregătirea, 
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utilizarea și revizuirea acesteia? 

OR.E.005(k) Operatorul de aerodrom a pus la dispoziție o copie curentă a 
manualului de aerodrom pentru inspecția efectuată de 
autoritatea competentă? 

 

OR.E.005(i)(1-5)/ 
AMC3(a) 

Conținutul manualului aerodromului este după cum 
urmează? [Generalități / Sistemul de management al 
aerodromului, cerințele de calificare și instruire / 
Particularitățile amplasamentului aerodromului / 
Particularitățile aerodromului necesar a fi raportate către AIS 
/ Detalii privind procedurile de operare ale aerodromului, 
echipamentele și măsurile de siguranță] 

 

AMC3 
ADR.OR:E.005 (b) 

Procedurile conținute în MADR definesc rolurile/ 
responsabilitățile/ detaliile de contact ale personalului 
responsabil de aerodrom? 

 

AMC1 
ADR.OR.E.005(d)(1-
3) 

Manualul aerodromului include:  
- persoana (persoanele) care poate/pot aproba 
modificări sau revizuiri?  
- condițiile pentru revizuirile temporare și / sau 
modificările imediate sau revizuirile necesare în interesul 
siguranței?  
- metodele prin care tot personalul și organizațiile sunt 
informate asupra modificărilor aduse manualului? 

 

AMC3 
ADR.OR.E.005(E.14) 

Manualul conține proceduri pentru: 
- Transferul aeronavei între unitatea de servicii de trafic 
aerian și unitatea de management al platformei? 
- Alocarea locurilor de parcare a aeronavelor? 
- Pornirea motoarelor / push-back? 
- Servicii de marshalling și follow-me? 
- Protecția împotriva suflului motoarelor? 
- Aplicarea măsurilor de siguranță în timpul 
operațiunilor de alimentare cu combustibil? 
- Prevenirea FOD (inclusiv pe platformă)? 
- Monitorizarea respectării procedurilor de siguranță de 
către personalul de pe platformă? 

 

AMC1  
ADR.AR.C.035(d) 

MADR conține condițiile de operare / limitările / măsurile de 
atenuare aferente / proceduri relevante ? 

 

 



AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ                           PIAC – AD – 139  
 
Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă                                            Anexa  8 
 

 

_____________________________________________________________________ 
Cod: F-PI-AD-139-06, Ed. 01 
 
Ediţia 01 A8 - 1 2018 

Anexa 6 la Amendamentul nr. 3 la PIAC-AD-139, Ed. 1/2018 

  

Cerere de aprobare AltMOC 

 

 

1. Denumire solicitant: 
 
 
 
 

2. Descriere completă a mijlocului alternativ propus conform ADR.OR.A.015 (b) și 

documentație anexată (vezi inclusiv completarea coloanei AltMoC 

corespunzătoare părților a 2-a – Macheta de conformare cu OR respectiv a 3 -a 

– Macheta de conformare cu OPS din Anexa 3 si 4) 

 
 

3. Data aprobării de către AACR a AltMoC: 
 
 
 
 

4. Număr AltMoC atribuit de AACR/Număr de revizie AltMoC după caz: 
 
 
 
 

5. Starea AMOC:  
 

• Proiect 
 
 

• Aprobat (Valabil); 
 
 

• Abrogat. 
 

6. Documentația anexată: 
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Anexa 7 la Amendamentul nr. 3 la PIAC-AD-139, Ed. 1/2018 

Model certificat de aerodrom 
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Anexa 8 la Amendamentul nr. 3 la PIAC-AD-139, Ed. 1/2018 

Condițiile certificatului de aerodrom 
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