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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 8 6 9  
  

 În temeiul art.69 din Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European şi al 

Consiliului 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; 

 În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din Legea 21 din 18.03.2020 privind 

Codul aerian al României;  

 În conformitate cu prevederile art. 2.2 alin.(1) lit.a. şi alin.(2) din Procedura de 

aeronautică civilă pentru acreditarea entităților calificate, aprobată prin Decizia Directorului 

General al AACR nr. D 223 din 15.04.2022; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 56/04.07.2022 privind 

desemnarea Directorului General, precum și competențele stabilite prin Contractul de 

mandat nr.21773/04.07.2022 încheiat între R.A. Autoritatea Aeronautică Civilă Română prin 

Consiliul de Administraţie și domnul Nicolae Stoica, în calitate de Director General, astfel 

cum a fost modificat prin actul adițional nr.1 înregistrat sub nr.35032/01.11.2022, 

 Directorul General al Autorității Aeronautice Civile Române 

 

 
 

D E C I D E :  
 
 

Art.1 Se aprobă Anexa 1 la prezenta Decizie prin care se stabilește domeniul de acreditare 
al unei entități calificate pentru activități desfășurate cu planoare. 

Art.2  Se aprobă Anexa 2 la prezenta Decizie prin care se stabilește domeniul de acreditare 
al unei entități calificate pentru activități desfășurate cu baloane. 

Art.3  Se aprobă Anexa 3 la prezenta Decizie prin care se stabilește domeniul de acreditare 
al unei entități calificate pentru activități desfășurate cu aeronave ultraușoare 
motorizate. 

Art.4  Se aprobă Anexa 4 la prezenta Decizie prin care se stabilește domeniul de acreditare 
al unei entități calificate pentru activități desfășurate cu aeronave ultraușoare 
nemotorizate. 
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Art.5  Se aprobă Anexa 5 la prezenta Decizie prin care se stabilește domeniul de acreditare 
al unei entități calificate pentru activități de parașutism. 

Art.6 Prezenta Decizie intră în vigoare la data semnării. 

Art.7 Până la data intrării în vigoare, responsabilul desemnat publică pe pagina de internet 
a Autorității Aeronautice Civile Române, la rubrica „Legislație generală” prezenta 
decizie şi anexele la aceasta. 

Art.8 Compartimentele funcționale din cadrul AACR implicate în procesul de acreditare și 
supraveghere a unei entități calificate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
decizii. 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL 
 

Nicolae STOICA 
 
 
 
 
 

RECTOR GENERAL ADJUNCT 

 

Tudorel ROMAN 
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Anexa 1 la Decizia Directorului General al AACR nr. D869  

 
Domeniul de acreditare al unei entități calificate - activități desfășurate cu planoare 

 
A. Operațiuni aeriene desfășurate cu planoare 

Domeniu de 
specialitate 

Regulament UE Proces alocat Sarcină alocată 

 

Privilegii 
alocate 

 

OPS 

 

- Regulamentul (UE) 
2018/1139 

- Regulamentul (UE) 
2018/1976  

- Regulamentul (UE)  
965/2012 

SUPRAVEGHERE   

a menținerii 
condițiilor asociate 
operațiunilor 
aeriene cu 
planoare  

Gestionarea declarațiilor 

- 

Supravegherea continuă1 a 
operatorilor aerieni care 
desfășoară operațiuni 
aeriene comerciale cu 
planoare 

Supravegherea continuă1 a 
operatorilor aerieni care 
desfășoară operațiuni 
aeriene necomerciale cu 
planoare 

Participarea la grupuri de 
lucru/ședințe/etc. 
naționale/internaționale 
specifice procesului alocat 

Elaborarea Directivelor de 
siguranță 

Elaborarea Circularelor de 
aeronautică civilă 

Elaborarea Procedurilor de 
Aeronautică Civilă 

Elaborarea AltMoC utilizate 
de EC 

Aprobarea AltMoC utilizate 
de operatori aerieni care 
desfășoară operațiuni cu 
planoare 

Elaborarea derogărilor  

Informarea instituțiilor 
abilitate cu privire la 
constatarea încălcării 
cerințelor aplicabile pentru 
luarea măsurilor 
sancționatorii care se 
impun 

 
  

 
1 Audituri/inspecții la operatorul aerian, inspecții la aeronavă, analiza/avizarea/aprobarea, după caz, a 
documentație specifică operării cu planoare 
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B. Personal aeronautic civil navigant piloți planoare 

Domeniu de 
specialitate 

Regulament UE Proces alocat Sarcină alocată 

 

Privilegii 
alocate 

 

PEL  

 

- Regulamentul (UE) 
2018/1976 

- Regulamentul (UE)  
1178/2011 

- Regulamentul (UE) 
2020/723 

CERTIFICARE  și 

SUPRAVEGHERE  

a menținerii 
condițiilor asociate 
certificării  

pentru  

piloții de planoare  

Examinare teoretică 

Eliberarea, 
revalidarea, 
reînnoirea, 
modificarea, 
limitarea, 
suspendarea
, revocarea   
licențelor/ 
certificatelor/ 
calificărilor  

pentru  

piloții de 
planoare, 
instructorii 
de zbor 
pentru 
planoare și  
examinatorii 
de zbor 
pentru 
planoare 

Examinare practică în zbor 

Registru în aviația civilă 

Evaluarea eligibilității 
solicitanților 

Recunoașterea/ creditarea 
instruirii/experienței/ 
calificărilor/ examinărilor 

Conversia licențelor 
naționale 

Conversia licențelor emise 
de țări terțe 

Validarea licențelor emise 
de țări terțe 

Transferul licențelor 

Inspecții de supraveghere 

Elaborarea Directivelor de 
siguranță 

Elaborarea Circularelor de 
aeronautică civilă 

Elaborarea Procedurilor de 
Aeronautică Civilă 

Elaborarea AltMoC  utilizate 
de EC 

Aprobarea AltMoC utilizate 
de organizațiile de pregătire 

Elaborarea rapoartelor 
specifice în vederea 
certificării 

Elaborarea derogărilor  
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Anexa 2 la Decizia Directorului General al AACR nr. D869 
 

Domeniul de acreditare al unei entități calificate - activități desfășurate cu baloane 
 

A. Operațiuni aeriene desfășurate cu baloane 

Domeniu de 
specialitate 

Regulament UE Proces alocat Sarcină alocată 

 

Privilegii 
alocate 

 

OPS 

 

- Regulamentul (UE) 
2018/1139 

- Regulamentul (UE) 
2018/395  

- Regulamentul (UE)  
965/2012 

SUPRAVEGHERE   

a menținerii 
condițiilor asociate 
operațiunilor 
aeriene cu baloane  

Gestionarea declarațiilor 

- 

Supravegherea continuă1 a  
operatorilor aerieni care 
desfășoară operațiuni 
aeriene comerciale cu 
baloane 

Supravegherea continuă1 a 
operatorilor aerieni care 
desfășoară operațiuni 
aeriene necomerciale cu 
baloane 

Participarea la grupuri de 
lucru/ședințe/etc. 
naționale/internaționale 
specifice procesului alocat 

Elaborarea Directivelor de 
siguranță 

Elaborarea Circularelor de 
aeronautică civilă 

Elaborarea Procedurilor de 
Aeronautică Civilă 

Elaborarea AltMoC  
utilizate de EC 

Aprobarea AltMoC utilizate 
de operatori aerieni care 
desfășoară operațiuni cu 
baloane 

Elaborarea derogărilor  

Informarea instituțiilor 
abilitate cu privire la 
constatarea încălcării 
cerințelor aplicabile pentru 
luarea măsurilor 
sancționatorii care se 
impun 

 
 
  

 
1 Audituri/inspecții la operatorul aerian, inspecții la aeronavă, analiza/avizarea/aprobarea, după caz, a 
documentație specifică operării cu baloane 
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B. Personal aeronautic civil navigant piloți baloane 

Domeniu de 
specialitate 

Regulament UE Proces alocat Sarcină alocată 

 

Privilegii 
alocate 

 

PEL  

 

- Regulamentul (UE) 
2018/395  

- Regulamentul (UE)  
1178/2011 

- Regulamentul (UE) 
2020/723 

CERTIFICARE  și 

SUPRAVEGHERE  

a menținerii 
condițiilor asociate 
certificării  

pentru  

piloții de baloane  

Examinare teoretică 

Eliberarea, 
revalidarea, 
reînnoirea, 
modificarea, 
limitarea, 
suspendarea
, revocarea   
licențelor/ 
certificatelor/ 
calificărilor  

pentru  

piloții de 
baloane, 
instructorii de 
zbor pentru 
baloane și  
examinatorii 
de zbor 
pentru 
baloane 

Examinare practică în zbor 

Registru în aviația civilă 

Evaluarea eligibilității 
solicitanților 

Recunoașterea/ creditarea 
instruirii/experienței/ 
calificărilor/ examinărilor 

Conversia licențelor 
naționale 

Conversia licențelor emise 
de țări terțe 

Validarea licențelor emise 
de țări terțe 

Transferul licențelor 

Inspecții de 
supraveghere 

Elaborarea Directivelor de 
siguranță 

Elaborarea Circularelor de 
aeronautică civilă 

Elaborarea Procedurilor de 
Aeronautică Civilă 

Elaborarea AltMoC  
utilizate de EC 

Aprobarea AltMoC utilizate 
de organizațiile de 
pregătire  

Elaborarea rapoartelor 
specifice în vederea 
certificării 

Elaborarea derogărilor  
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Anexa 3 la Decizia Directorului General al AACR nr. D869 

 
Domeniul de acreditare al unei entități calificate - activități desfășurate cu aeronave 

ușoare motorizate (ULM) 
 
A. Operațiuni aeriene desfășurate cu aeronave ușoare motorizate (ULM) 

Domeniu de 
specialitate 

Baza legală Proces alocat Sarcină alocată 

 

Privilegii 
alocate 

 

OPS 

 

- Codul aerian 

- RACR CCO ULM 

 

SUPRAVEGHERE   

a menținerii 
condițiilor asociate 
operațiunilor 
aeriene cu 
aeronave ușoare 
motorizate  

Supravegherea continuă1 a 
operatorilor aerieni care 
desfășoară operațiuni 
aeriene cu ULM 

- 

Participarea la grupuri de 
lucru/ședințe/etc. 
naționale/internaționale 
specifice procesului alocat 

Elaborarea Directivelor de 
siguranță 

Elaborarea Circularelor de 
aeronautică civilă 

Elaborarea Procedurilor de 
Aeronautică Civilă 

Informarea instituțiilor 
abilitate cu privire la 
constatarea încălcării 
cerințelor aplicabile pentru 
luarea măsurilor 
sancționatorii care se 
impun 

 
  

 
1 Audituri/inspecții la operatorul aerian, inspecții la aeronavă, analiza/avizarea/aprobarea, după caz, a 
documentație specifică operării cu ULM 
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B. Personal aeronautic civil navigant piloți aeronave ușoare motorizate (ULM) 

Domeniu de 
specialitate 

Baza legală Proces alocat Sarcină alocată 

 

Privilegii 
alocate 

 

PEL  

 

- Codul aerian 

- RACR LPAN ULM 

 

CERTIFICARE  și 

SUPRAVEGHERE  

a menținerii 
condițiilor asociate 
certificării  

pentru  

piloții de aeronave 
ușoare motorizate  

Examinare teoretică Eliberarea, 
revalidarea, 
reînnoirea, 
modificarea, 
limitarea, 
suspendarea
, revocarea   
licențelor/ 
certificatelor/ 
calificărilor  

pentru  

piloți, 
instructori de 
zbor și  
examinatori 
de zbor 

Examinare practică în zbor 

Registru în aviația civilă 

Evaluarea eligibilității 
solicitanților 

Recunoașterea/ creditarea 
instruirii/experienței/ 
calificărilor/ examinărilor 

Validarea licențelor emise 
de țări terțe 

Transferul licențelor 
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C. Navigabilitate aeronave ușoare motorizate (ULM) 

Domeniu de 
specialitate 

Baza legală Proces alocat Sarcină alocată 

 

Privilegii 
alocate 

 

AIR  

 

- Codul aerian 

- RACR CCO ULM 

 

ÎNMATRICULAREA, 
CERTIFICAREA  și 

SUPRAVEGHEREA  

menținerii condițiilor 
asociate certificării 
pentru navigabilitate a 
aeronavelor ușoare 
motorizate  

Înmatricularea aeronavelor 

 

Eliberarea, 
revalidarea, 
prelungirea, 
valabilității 
modificarea, 
recunoașterea
, echivalarea 
limitarea, 
suspendarea, 
revocarea 
certificatelor/ 
autorizărilor 
pentru 
navigabilitatea 
aeronavelor 
ușoare 
motorizate. 
Elaborarea 
proiectelor de 
directive, 
circulare, 
proceduri de 
aeronautică 
civilă. 

 

Emiterea anexei la  
certificatul de înmatriculare 
a aeronavelor 

Recunoașterea/echivalarea 
documentelor de 
înmatriculare emise de alte 
state 

Omologarea aeronavelor 

Recunoașterea/echivalarea 
documentelor de 
omologare emise de alte 
state  

Recunoașterea calității de 
constructor 

Gestionarea autorizațiilor 
de zbor 

Recunoașterea/echivalarea 
documentelor de autorizare 
a zborurilor emise de alte 
state 

Gestionarea registrelor de 
evidență a CI, CO și AZ 

Inspecții de supraveghere 
de navigabilitate 

Elaborarea Directivelor de 
siguranță 

Elaborarea Circularelor de 
aeronautică civilă 

Elaborarea Procedurilor de 
Aeronautică Civilă 
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Anexa 4 la Decizia Directorului General al AACR nr. D869 

 
Domeniul de acreditare al unei entități calificate - activități desfășurate cu aeronave 

ușoare nemotorizate (AUN) 
 
A. Operațiuni aeriene desfășurate cu aeronave ușoare nemotorizate (AUN) 

Domeniu de 
specialitate 

Baza legală Proces alocat Sarcină alocată 

 

Privilegii 
alocate 

 

OPS 

 

- Codul aerian 

- RACR CCO AUN 

 

SUPRAVEGHERE   

a menținerii 
condițiilor asociate 
operațiunilor 
aeriene cu 
aeronave ușoare 
nemotorizate  

Supravegherea continuă1 a 
operatorilor aerieni care 
desfășoară operațiuni 
aeriene cu AUN 

- 

Participarea la grupuri de 
lucru/ședințe/etc. 
naționale/internaționale 
specifice procesului alocat  

Elaborarea Directivelor de 
siguranță 

Elaborarea Circularelor de 
aeronautică civilă 

Elaborarea Procedurilor de 
Aeronautică Civilă 

Informarea instituțiilor 
abilitate cu privire la 
constatarea încălcării 
cerințelor aplicabile pentru 
luarea măsurilor 
sancționatorii care se 
impun 

 
  

 
1 Audituri/inspecții la operatorul aerian, inspecții la aeronavă, analiza/avizarea/aprobarea, după caz, a 
documentație specifică operării cu AUN 
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B. Personal aeronautic civil navigant piloți aeronave ultraușoare nemotorizate (AUN) 

Domeniu de 
specialitate 

Baza legală Proces alocat Sarcină alocată 

 

Privilegii 
alocate 

 

PEL  

 

- Codul aerian 

- RACR LPAN AUN 

 

CERTIFICARE  și 

SUPRAVEGHERE  

a menținerii 
condițiilor asociate 
certificării  

pentru  

piloții de aeronave 
ultraușoare 
nemotorizate  

Examinare teoretică Eliberarea, 
revalidarea, 
reînnoirea, 
modificarea, 
limitarea, 
suspendarea
, revocarea   
licențelor/ 
certificatelor/ 
calificărilor  

pentru  

piloți, 
instructorii 
de zbor 
pentru și  
examinatorii 
de zbor 

Examinare practică în zbor 

Registru în aviația civilă 

Evaluarea eligibilității 
solicitanților 

Recunoașterea/ creditarea 
instruirii/experienței/ 
calificărilor/ examinărilor 

Validarea licențelor emise 
de țări terțe 

Transferul licențelor 
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C. Navigabilitate aeronave ultraușoare nemotorizate (AUN) 

Domeniu de 
specialitate 

Baza legală Proces alocat Sarcină alocată 

 

Privilegii 
alocate 

 

AIR  

 

- Codul aerian 

- RACR CCO AUN 

 

ÎNMATRICULAREA, 
CERTIFICAREA  și 

SUPRAVEGHEREA  

menținerii condițiilor 
asociate certificării 
pentru navigabilitate a 
aeronavelor 
ultraușoare 
nemotorizate  

Înmatricularea aeronavelor 

 

Eliberarea, 
revalidarea, 
prelungirea, 
valabilității 
modificarea, 
recunoașterea, 
echivalarea 
limitarea, 
suspendarea, 
revocarea 
certificatelor 

pentru 
navigabilitatea 
aeronavelor 
ultraușoare 
nemotorizate. 

Elaborarea 
proiectelor de 
directive, 
circulare și 
proceduri de 
aeronautică 
civilă. 

 

Emiterea anexei la  
certificatul de înmatriculare 
a aeronavelor 

Recunoașterea/echivalare
a documentelor de 
înmatriculare emise de alte 
state 

Omologarea aeronavelor 

Recunoașterea/echivalare
a documentelor de 
omologare emise de alte 
state  

Recunoașterea calității de 
constructor 

Gestionarea registrelor de 
evidență a CI, CO 

Inspecții de supraveghere 
de navigabilitate 

Elaborarea Directivelor de 
siguranță 

Elaborarea Circularelor de 
aeronautică civilă 

Elaborarea Procedurilor de 
Aeronautică Civilă 
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Anexa 5 la Decizia Directorului General al AACR nr. D869 

 
Domeniul de acreditare al unei entități calificate - activități de parașutism 

 
A. Activități de salt cu parașuta 

Domeniu de 
specialitate 

Baza legală Proces alocat Sarcină alocată 

 

Privilegii 
alocate 

 

OPS 

 

- Codul aerian 

- RACR-SPAR 

 

SUPRAVEGHERE   

a menținerii 
condițiilor asociate 
activităților de salt 
cu parașuta 

Supravegherea continuă1 a 
activităților de salt cu 
parașuta 

- 

Participarea la grupuri de 
lucru/ședințe/etc. 
naționale/internaționale 
specifice procesului alocat  

Elaborarea Directivelor de 
siguranță 

Elaborarea Circularelor de 
aeronautică civilă 

Elaborarea Procedurilor de 
Aeronautică Civilă 

Informarea instituțiilor 
abilitate cu privire la 
constatarea încălcării 
cerințelor aplicabile pentru 
luarea măsurilor 
sancționatorii care se 
impun 

 
  

 
1 Audituri/inspecții la locul de organizare al activităților de salt, la sediul organizațiilor de parașutism, la bordul 
aeronavelor din care se execută saltul, analiza/avizarea/aprobarea, după caz, a documentație specifică 
activității de salt cu parașuta 
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B. Personal aeronautic civil navigant parașutist  

Domeniu de 
specialitate 

Baza legală Proces alocat Sarcină alocată 

 

Privilegii 
alocate 

 

PEL  

 

- Codul aerian 

- RACR LPAN P 

 

CERTIFICARE  și 

SUPRAVEGHERE  

a menținerii 
condițiilor asociate 
certificării  

pentru  

parașutiști  

Examinare teoretică Eliberarea, 
revalidarea, 
reînnoirea, 
modificarea, 
limitarea, 
suspendarea
, revocarea   
licențelor/ 
certificatelor/ 
calificărilor, 
instructorii 
de zbor și  
examinatorii 
de zbor 

Examinare practică în zbor 

Registru în aviația civilă 

Evaluarea eligibilității 
solicitanților 

Recunoașterea/ creditarea 
instruirii/experienței/ 
calificărilor/ examinărilor 

Validarea licențelor emise 
de țări terțe 

Transferul licențelor 

Inspecții de supraveghere 
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C. Navigabilitate parașutelor 

Domeniu de 
specialitate 

Baza legală Proces alocat Sarcină alocată 

 

Privilegii 
alocate 

 

AIR  

 

- Codul aerian 

- RACR CP 

 

CERTIFICAREA  și 

SUPRAVEGHEREA  

menținerii condițiilor 
asociate certificării 
pentru navigabilitate 
a parașutelor  

Emiterea CN și atestatelor 
pentru parașute (principale, 
de rezervă, de salvare) 

 

Emiterea, 
conversia, 
validarea, 
prelungirea 
valabilității 
suspendarea, 
revocarea 
documentelor 
pentru 
navigabilitatea 
parașutelor. 

Elaborarea 
proiectelor de 
directive, 
circulare și 
proceduri de 
aeronautică 
civilă. 

 

 

Inspecții de navigabilitate în 
vederea emiterii/prelungirii 
documentelor de 
navigabilitate 

Conversia/ validarea 
documentelor de 
admisibilitate la salt emise 
de alte state  

Gestionarea registrelor de 
evidență CN 

Inspecții de supraveghere 
de navigabilitate 

Elaborarea Directivelor de 
siguranță 

Elaborarea Circularelor de 
aeronautică civilă 

Elaborarea Procedurilor de 
Aeronautică Civilă 
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