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AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ 
 

 
DECIZIA 

DIRECTORULUI GENERAL AL 
AUTORITĂŢ II AERONAUTICE CIVILE ROMÂNE 

 
Nr. D 607 

   
Ȋn temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului  nr. 405/ 1993 privind înfiinţarea Autorităţii 

Aeronautice Civile Române și ale art.3 alin.2 lit. a pct. 6 din Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a Autorităţii Aeronautice Civile Române anexă la Hotărârea 

Guvernului  nr. 405/ 1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere Amendment 1 la Procedures for Air Navigation Services (PANS) — 

Aeronautical Information Management (PANS-AIM, Doc 10066),  

 În conformitate cu Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor  nr. 

1785/2020 pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-AIS 

"Serviciul de informare aeronautică", ediţia 4/2020, ale Regulamentului de punere în 

aplicare (UE) 2020/469 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 923/2012, a 

Regulamentului (UE) nr. 139/2014 şi a Regulamentului (UE) 2017/373 în ceea ce 

priveşte cerinţele referitoare la managementul traficului aerian/serviciile de navigaţie 

aeriană, proiectarea structurilor de spaţiu aerian, calitatea datelor şi siguranţa pistelor, 

precum şi de abrogare a Regulamentului nr. 73/2010 cu modificările ulterioare, și ale 

Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/1338 de modificare a Regulamentului 

de punere în aplicare (UE) 2017/373 în ceea ce priveşte cerinţele de raportare şi 

canalele de raportare dintre organizaţii, precum şi în ceea ce priveşte cerinţele 

aplicabile serviciilor meteorologice, 

În temeiul art. 6, alin. 4 din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian, 

Luând în considerare 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 baza prevederilor Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 49/11.06.2021, privind 

desemnarea Directorului General, precum şi 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,  

 Directorul General al Autorităţii Aeronautice Civile Române, 

DECIDE: 

Art. 1. Începând cu data prezentei se aprobă amendamentul 1/2021 la Proceduri şi 

Instrucţiuni de Aeronautică Civilă,  PIAC-AIM  „Managementul Informațiilor 

Aeronautice”, ediţia 1/2020 aprobate prin Decizia Directorului General al AACR nr. 

D519/31.11.2020.  
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Art. 2. Amendamentul 1/2021 la Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă,     

PIAC-AIM  „Managementul Informațiilor Aeronautice”, ediţia 1/2020 intră în vigoare 

începând cu data de 04.11.2021. 

Art.3. În termen de 5 zile de la data prezentei, Procedurile și Instrucțiunile de 

Aeronautică Civilă, PIAC – AIM ”Managementul Informațiilor Aeronautice”, ediția 

1/2020, aprobate prin Decizia Directorului General al AACR nr. D519/31.11.2020, cu 

modificările și completările aduse prin prezentul amendament, se publică pe site-ul 

AACR în formă consolidată, prin grija Serviciului ATM/ANS şi a persoanei desemnate 

pentru actualizarea site-ului AACR. 

Art. 4. Autoritatea Aeronautică Civilă Română, furnizorii de servicii ATM/ANS, 

operatorii de aerodromuri, entitățile care asigură originarea, colectarea, prelucrarea, 

controlul calității și distribuirea datelor aeronautice și a informațiilor aeronautice și a 

produselor de informare aeronautică duc la îndeplinire prevederile prezentei decizii.  

 

 
 
 

 
 
 
 

(E-signed) 

Director General 

Nicolae STOICA 
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PREAMBUL  

(1) În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 405/1993 privind înființarea 
Autorității Aeronautice Civile Române, cu modificările și completările ulterioare, AACR 
este organismul tehnic specializat care are ca obiect de activitate exercitarea, în 
condițiile prevăzute de Codul aerian al României, a funcției de supervizare a siguranței 
zborului în aviația civilă la nivel național și a competențelor delegate de Ministerul 
Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor în domeniul securității aviației civile, 
potrivit reglementărilor în vigoare. 

(2) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și 
turismului nr. 1185/2006, AACR este desemnată ca autoritate națională de supervizare, 
organism tehnic specializat pentru îndeplinirea funcției de supervizare a siguranței 
zborului în aviația civilă, la nivel național, precum și a competențelor delegate de 
Ministerul Transporturilor în domeniul securității aviației civile, potrivit reglementărilor în 
vigoare. 

(3) AACR exercită toate competențele ce-i revin în conformitate cu prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 405/1993 privind înființarea Autorității Aeronautice Civile Române, cu 
modificările și completările ulterioare și ale Ordinului ministrului transporturilor, 
construcțiilor și turismului nr. 1185/2006. 

(4) În conformitate cu prevederile Codului aerian al României și în scopul reglementării 
domeniului aviației civile, Ministerul Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor, în 
calitatea sa de autoritate de stat în domeniul aviației civile, asigură direct, sau prin 
delegare de competență unor organisme tehnice specializate, instituții publice sau 
operatori economici care funcționează în subordinea sau sub autoritatea sa, elaborarea 
reglementărilor aeronautice civile, care au caracter obligatoriu pentru toți participanții la 
activitățile aeronautice civile și conexe. 

(5) Prevederile PIAC-AIM detaliază și precizează modul în care sunt îndeplinite cerințele 
RACR-AIS și RACR-HA, edițiile în vigoare. 

(6) PIAC-AIM prezintă modalitățile și măsurile necesare asigurării integrității datelor 
aeronautice de la măsurare/generare până la distribuirea lor către utilizatorul final. 
Prevederile și procedurile prezentate nu exonerează utilizatorii finali ai datelor 
aeronautice și informațiilor aeronautice de responsabilitatea asigurării acurateței și 
integrității datelor aeronautice și informațiilor aeronautice primite.  

(7) PIAC-AIM conține cerințe și  proceduri care trebuie aplicate de furnizorii de servicii de 
informare aeronautică, persoanele fizice și juridice care asigură originarea, colectarea, 
prelucrarea, controlul calității și distribuirea datelor aeronautice și a informațiilor 
aeronautice, precum și a produselor de informare aeronautică astfel încât traficul aerian 
să se desfășoare în siguranță, regularizat și eficient. 
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CAPITOLUL 1  
GENERALITĂȚI 

1.1  Definiții 
Termenii utilizați în prezenta reglementare au următoarele semnificații: 
1. Actualitatea datelor/Data timeliness - Gradul de încredere că datele sunt aplicabile perioadei de utilizare
prevăzută.
2. Acuratețea datelor/Data accuracy - Conform Regulamentului de punere în aplicare  (UE) nr. 923/2012,
art.2. “Definiții”.
3. Adresă de acces/Logon address - Un cod specific folosit pentru accesul prin data link la o unitate ATS.
4. Aerodrom/Aerodrome – Conform Regulamentului de punere în aplicare  (UE) nr. 923/2012, art.2.
“Definiții”.
5. Aeroport internațional/International Airport - Orice aeroport desemnat de către România, în calitate de
stat contractant la Convenția de la Chicago, ca aeroport de intrare și plecare pentru traficul aerian internațional
și la care sunt asigurate formalitățile de vamă, graniță, sănătate publică, control veterinar și fito-sanitar, precum
și alte facilități.
6. AIRAC/AIRAC - Acronim utilizat internațional (Aeronautical Information Regulation And Control/
Regularizarea și controlul distribuirii informațiilor aeronautice) prin care se înțelege un sistem care are ca scop
notificarea din timp, pe baza unor date calendaristice comune de intrare în vigoare, a condițiilor sau
circumstanțelor ce necesită modificări semnificative în practicile operaționale.
7. Altitudinea minimă pe rută (MEA)/Minimum en-route altitude - Altitudinea pe un segment de rută la care
se asigură recepționarea facilităților de navigație relevante și a comunicațiilor ATS în condiții adecvate, care
este conformă cu structura spațiului aerian și care asigură înălțimea necesară de trecere peste obstacole în
condiții de siguranță.
8. Altitudine minimă de trecere a obstacolelor (MOCA)/Minimum obstacle clearence altitude - Altitudinea
minimă pentru un segment de rută definit care asigură trecerea peste obstacole în condiții de siguranță.
9. Amendament AIP/AIP Amendment - Modificări permanente aduse informațiilor conținute în AIP.
10. Aplicație/Application - Termen specific prin care se face referire la manipularea și prelucrarea datelor în
sprijinul cerințelor utilizatorului (ISO 19104*).
11. Aranjamente pentru tranzitul direct/Direct transit arrangements - Aranjamente speciale aprobate de
autoritățile publice implicate, prin care traficul aflat în escală de scurtă durată în tranzitarea unui stat contractant
poate rămâne sub controlul lor direct.
12. Asamblare/Assemble - Procesul de a pune împreună într-o bază de date informații aeronautice provenind
din mai multe surse, stabilind astfel o bază comună pentru prelucrări ulterioare.
Notă - Faza de asamblare include verificarea datelor și asigurarea corectării erorilor sau omisiunilor 
identificate.  
13. ASHTAM/ASHTAM - O serie specială NOTAM prin care se notifică, printr-un format specific, schimbări în
activitatea unui vulcan, o erupție vulcanică și/sau formarea unui nor de cenușă vulcanică semnificativ pentru
operarea aeronavelor.
14. Asigurarea calității/Quality Assurance - Parte a managementului calității concentrată pe asigurarea
încrederii că cerințele referitoare la calitate vor fi îndeplinite (ISO 9000*†).
15. Atributul unui element/Feature attribute - Caracteristica unei entități (ISO 19101*).
Notă - Atributul unei entități are asociat un nume, un tip de date și un domeniu de valori.

† * 
Standarde ISO 
8601 — Data elements and interchange formats — Information interchange — Representation of dates and times 
9000 — Quality Management Systems — Fundamentals and Vocabulary 
19101 — Geographic information — Reference model 
19104 — Geographic information — Terminology 
19108 — Geographic information — Temporal schema 
19109 — Geographic information — Rules for application schema 
19110 — Geographic information — Feature cataloguing schema 
19115 — Geographic information — Metadata 
19117 — Geographic information — Portrayal 
19131 — Geographic information — Data product specification 
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16. Baza de date cartografice de aerodrom/Aerodrome mapping database (AMDB) - Date cartografice de
aerodrom, organizate și aranjate ca un set de date structurat.
17. Biroul NOTAM internațional (NOF)/International NOTAM office (NOF) - Biroul desemnat în România
pentru realizarea schimbului de mesaje NOTAM la nivel internațional.
18. Buletin de informare înaintea zborului (PIB)/Pre-flight Information Bulletin (PIB) - Prezentare a
informațiilor NOTAM în vigoare având semnificație operațională, pregătită înaintea zborului.
19. Calendar/Calendar - Sistem de referință temporală discret care furnizează baza în scopul definirii poziției
în timp cu o rezoluție de o (una) zi (ISO 19108*).
20. Calendarul Gregorian/Gregorian Calendar - Calendarul aflat în utilizare generală. A fost introdus în 1582
pentru a defini un an care aproximează mai bine anul tropical decât calendarul Julian (ISO 19108*).
Notă - În calendarul Gregorian, anii obișnuiți au 365 de zile și anii bisecți au 366 de zile împărțiți în 
douăsprezece luni consecutive.  
21. Calitate/Quality - Măsura în care un ansamblu de caracteristici intrinseci îndeplinește cerințele (ISO
9000*).
Notă - Termenul "calitate" poate fi utilizat cu adjective cum ar fi slabă, bună sau excelentă.  
Notă - "Intrinsec" ca opus la "atribuit" reprezintă ceva ce există ca o caracteristică permanentă. 
22. Calitatea datelor/Data quality - Un anumit grad sau nivel de încredere că datele furnizate îndeplinesc
cerințele utilizatorului acestora în ceea ce privește acuratețea, rezoluția, integritatea (sau nivel de asigurare
echivalent), trasabilitatea, actualitatea, integralitatea și formatul.
23. Cerință/Requirement - Nevoie sau așteptare care este declarată, în general implicită sau obligatorie (ISO
9000*).
Nota 1 - "În general implicit" are înțelesul că aceasta reprezintă o practică internă sau obișnuită pentru 
organizație, pentru clienții acesteia și pentru alte părți interesate, la care nevoia sau așteptarea luate în 
considerare este implicită.  
Nota 2 - Pentru a desemna un tip specific de cerințe, ca de exemplu cerințe pentru produs, cerințe ale 
managementului calității, cerințe ale clientului, poate fi utilizat un calificativ.  
Nota 3 - O cerință specificată este una care este declarată, de exemplu, într-un document. 
Nota 3 - Cerințele pot fi generate de diferite părți interesate. 
24. Circulară de Informare Aeronautică (AIC)/Aeronautical Information Circular (AIC) - O notificare ce
conține informații care nu fac obiectul emiterii unui NOTAM sau includerii în AIP, dar care are legătură cu
siguranța zborului, navigația aeriană, ori cu aspecte tehnice, administrative sau legale.
25. Clasificarea integrității (cu referire la datele aeronautice)/Integrity classification (aeronautical data) -
clasificarea se bazează pe riscul potențial care rezultă din folosirea datelor aeronautice corupte. Datele
aeronautice se clasifică astfel:

a) date aeronautice de rutină: există o foarte mică probabilitate ca prin utilizarea unor date de rutină
corupte, zborul și aterizarea în continuă siguranță a unei  aeronave să fie expuse unui risc sever, cu potențial 
de catastrofă; 

b) date aeronautice esențiale: există o mică probabilitate ca prin utilizarea unor date esențiale corupte,
zborul și aterizarea în continuă siguranță a unei aeronave să fie expuse unui risc sever, cu potențial de 
catastrofă; și 

c) date aeronautice critice: există o mare probabilitate ca, prin utilizarea unor date critice corupte, zborul
și aterizarea în continuă siguranță a unei aeronave să fie expuse unui risc sever, cu potențial de catastrofă. 
26. Comunicații controlor-pilot prin data link (CPDLC)/Controller-pilot data link communications
(CPLDC) - Conform Regulamentului de punere în aplicare  (UE) nr. 923/2012, art.2. “Definiții”.
27. Comunicație bazată pe performanță/Performance-based communication (PBC) - Comunicația bazată
pe specificațiile de performanță aplicate furnizării de servicii de trafic aerian.
Notă - o specificație RCP include cerințe privind performanța comunicației care sunt alocate componentelor 
unui sistem, referitoare la comunicația ce trebuie asigurată și timpul de tranzacție asociat, continuitate, 
disponibilitate, integritate, siguranță și funcționalitate, necesare pentru operațiunea propusă în contextul unui 
concept concret de spațiu aerian.  
28. Contract Supraveghere automată dependentă ADS-C/Automatic Dependent Surveillance - Contract
(ADS-C) - Conform Regulamentului de punere în aplicare  (UE) nr. 923/2012, art.2. “Definiții”.
Notă - Termenul „ADS contract” este utilizat în mod obișnuit pentru ADS – contract tip eveniment, ADS – 
contract tip cerere, ADS – contract tip periodic sau un mod de urgență.  
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29. Controlul calității/Quality control - Parte a managementului calității concentrată pe îndeplinirea cerințelor
referitoare la calitate (ISO 9000*).
30. Date cartografice de aerodrom/Aerodrome mapping data (AMD) - Date colectate în scopul obținerii
informațiilor cartografice specifice unui aerodrom.
Notă - Datele cartografice de aerodrom sunt colectate în scopul îmbunătățirii cunoașterii de către utilizatori a 
situației de pe aerodrom, operațiunilor de deplasare pe suprafața aerodromului, instruirii, elaborării hărților și 
planificării. 
31. Declinația magnetică a stației/Station declination - Diferența unghiulară de aliniere între radialul zero
al unui VOR și direcția Nord adevărat, determinată la momentul calibrării stației VOR.
32. Distanța între două puncte de cotă/Post spacing - Distanța liniară sau unghiulară între două puncte de
cotă adiacente.
33. Distanță geodezică/Geodesic distance - Cea mai scurtă distanță între două puncte pe o suprafață
elipsoidală definită matematic.
34. Element/Feature - O abstractizare a unui fenomen din lumea reală (ISO 19101*).
35. Etapă de rută/Route stage - O rută sau o porțiune de rută pe care se zboară fără vreo aterizare
intermediară.
36. Formatul datelor/Data format - O structură de elemente de date, înregistrări și fișiere aranjate astfel încât
să îndeplinească standardele, specificațiile sau cerințele de calitate a datelor.
37. Geoid/Geoid - Suprafața echipotențială a câmpului gravitațional al Pământului care coincide cu nivelul
mediu al mării neperturbate (MSL) extins în mod neîntrerupt pe sub continente.
Notă - Geoidul este neregulat ca suprafață datorită perturbațiilor gravitaționale locale (valuri, salinitate, curenți, 
etc.), iar direcția forței gravitaționale este perpendiculară pe geoid în fiecare punct al său. 
38. Hartă aeronautică/ Aeronautical chart - O reprezentare a unei porțiuni a pământului, a planimetriei și
reliefului acestuia, concepută special pentru a îndeplini cerințele navigației aeriene.
39. Heliport/Heliport - Un aerodrom sau o zonă definită pe o construcție destinată a fi utilizată, parțial sau în
întregime, pentru sosirea, plecarea și rularea la sol a elicopterelor.
40. Identificatorul procedurii de apropiere instrumentală SBAS/GBAS/Reference path identifier/RPI –
Modalitate de identificare a procedurii de apropiere instrumentală în condițiile folosirii sistemelor SBAS/GBAS.
41. Integralitatea datelor/ data completeness – Gradul de încredere că sunt furnizate toate datele necesare
scopului propus.
42. Integritatea datelor/Data integrity - Grad de asigurare că o dată aeronautică și valoarea ei nu au fost
pierdute sau alterate din momentul când data respectivă a fost creată sau modificată în mod autorizat.
43. Informații aeronautice/Aeronautical informations - Informații rezultate din asamblarea, analizarea și
formatarea datelor aeronautice.
44. Înălțime/Height - Conform Regulamentului de punere în aplicare  (UE) nr. 923/2012, art.2. “Definiții”.
45. Înălțime elipsoidică (înălțime geodezică)/Ellipsoid height (Geodetic height) - Înălțimea față de
elipsoidul de referință, măsurată pe perpediculara la suprafața elipsoidului prin punctul considerat.
46. Înălțime ortometrică/Orthometric height - Înălțimea unui punct față de geoid, prezentată în general ca
înălțime față de nivelul mediu al mării (MSL).
47. Înveliș terestru/Canopy - Suprafața terestră (Bare Earth) la care se adaugă înălțimea vegetației.
48. Managementul calității/Quality management - Activități coordonate pentru a orienta și controla o
organizație în ceea ce privește calitatea (ISO 9000*).
49. Managementul informațiilor aeronautice/Aeronautical information management (AIM) -
Managementul dinamic și integrat al informațiilor aeronautice prin furnizarea și schimbul de date aeronautice
digitale de calitate, în colaborare cu toate părțile implicate.
50. Managementul traficului aerian/Air traffic management (ATM) - Managementul integrat și dinamic al
traficului și spațiului aerian (care include serviciile de trafic aerian, managementul spațiului aerian și
managementul fluxului traficului aerian) în siguranță, economic și eficient, prin asigurarea de facilități și servicii
în mod continuu, în colaborare cu toate părțile implicate și utilizarea funcțiilor de la bord și de la sol.
51. Metadata/Metadata - date despre date (ISO 19115*). O descriere structurată a conținutului, calității,
condiției sau a altor caracteristici ale datelor.
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52. Model numeric al cotei (DEM)/Digital Elevation Model (DEM) - Reprezentarea suprafeței terenului prin
valori continue ale cotelor în toate punctele de intersecție ale unei grile (grid) definite, raportate la un sistem
de referință comun.
Notă - Modelul Numeric al Terenului (Digital Terrain Model, DTM) este uneori referit ca DEM. 
53. Navigație bazată pe cerințe de performanță/Performance-based navigation PBN – RNAV bazată pe
cerințele de performanță pentru aeronavele care operează pe o rută ATS, într-o procedură de apropiere
instrumentală sau într-un spațiu desemnat.
Notă - Cerințele de performanță sunt exprimate prin specificații de navigație (specificații RNAV, specificații 
RNP), în termeni de acuratețe, integritate, continuitate, disponibilitate și funcționalitate necesare pentru 
operarea propusă în contextul unui anumit concept de spațiu aerian. 
54. Navigație de suprafață/Area navigation (RNAV) - Conform Regulamentului de punere în aplicare  (UE)
nr. 923/2012, art.2. “Definiții”.
Notă – Navigația de suprafață include navigația bazată pe performanță precum și alte operațiuni care nu 
îndeplinesc cerințele navigației bazată pe performanță. 
55. Nivel de încredere/Confidence level - Probabilitatea ca valoarea reală a unui parametru să fie într-un
interval bine definit, în jurul valorii sale estimate. De obicei, intervalul este referit ca acuratețea estimării.
56. NOTAM/NOTAM - Abreviere cu utilizare internațională ('Notice to Airmen') care semnifică un mesaj de
notificare, distribuit prin mijloace de telecomunicații, care conține informații despre apariția, starea sau
modificarea oricărui mijloc, serviciu, procedură sau pericol, informații a căror cunoaștere în timp util este
esențială personalului implicat în operațiunile de zbor.
57. Obstacol/Obstacle - Conform Regulamentului de punere în aplicare  (UE) nr. 923/2012, art.2. “Definiții”.
58. Ondulația geoidului/Geoid undulation - Distanța geoidului deasupra (pozitivă) sau dedesubtul (negativă)
elipsoidului matematic de referință.
Notă - În ceea ce privește elipsoidul definit de Sistemul Geodezic Global - 1984 (WGS - 84), ondulația geoidică 
WGS - 84 într-un punct dat reprezintă diferența dintre înălțimea elipsoidică WGS - 84 și înălțimea ortometrică 
în punctul respectiv. 
59. Operațiune asupra unui element/Feature operation - Operațiune ce poate fi efectuată pe oricare
element al unui anume tip de entitate (ISO 19110*).
60. Originare (date aeronautice sau informații aeronautice)/Origination (aeronautical data or
aeronautical information) - Crearea valorilor asociate datelor sau informațiilor noi, sau modificarea valorilor
datelor sau informațiilor existente.
61. Originator (date aeronautice sau informații aeronautice)/Originator (aeronautical data or
aeronautical information) - O entitate care este responsabilă de generarea de date sau informații și/sau de
la care organizația AIS primește date aeronautice și informații aeronautice.
62. Planimetrie/Culture - Toate tipurile de construcții realizate de om pe suprafața pământului, cum sunt
orașele, căile ferate, canalele.
63. Portretizare/Portrayal - Prezentarea informațiilor către oameni (ISO 19117*).
64. Poziție (geografică)/Position (geographical) - set de coordonate (latitudine și longitudine) stabilite față
de elipsoidul matematic de referință, care definesc poziția unui punct pe suprafața Pământului.
65. Precizie/Precision - Cea mai mică diferență care poate fi stabilită clar între valorile unor măsurători
repetate.
Notă - Când se referă la măsurători geodezice, precizia constituie un grad de rafinare în îndeplinirea unei 
operațiuni sau un grad de perfecțiune în ceea ce privește mijloacele și metodele folosite în efectuarea 
măsurătorilor. 
66. Principiile factorilor umani/Human Factors principles - Principii care se aplică proiectării, certificării,
pregătirii, operării și întreținerii în domeniul aeronautic și care urmăresc realizarea unei interfețe sigure între
om și alte componente ale sistemului prin considerarea în mod adecvat a performanțelor umane.
67. Produs de informare aeronautică/Aeronautical information product – Date aeronautice și informații
aeronautice furnizate fie sub forma seturilor de date digitale fie prezentate standardizat pe hârtie sau pe un
suport electronic. Produsele de informare aeronautică cuprind: Publicația de Informare Aeronautică (AIP),
inclusiv Amendamente și Suplimente; Circulare de Informare Aeronautică; Hărți aeronautice; NOTAM; Seturi
de date digitale.
Notă - Produsele de informare aeronautică au ca scop principal satisfacerea cerințelor internaționale privind 
schimbul de informații aeronautice.  
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68. Produs de date/Data product - Set de date, sau serii de seturi de date care se conformează unei anumite
specificații de produs de date (ISO 19131*).
69. Publicația de Informare Aeronautică (AIP)/Aeronautical Information Publication (AIP) - Conform
Regulamentului de punere în aplicare  (UE) nr. 923/2012, art.2. “Definiții”.
70. Punct de referință/Datum - Conform Regulamentului de punere în aplicare  (UE) nr. 923/2012, art.2.
“Definiții”.
71. Rating de clasificare a pavajului (PCR)/Pavement classification rating (PCR)† – un număr care
exprimă capacitatea portantă a unui pavaj.
72. Relația dintre elemente/Feature relationship - Relația care asigură legătura dintre stările specifice ale
unui anumit tip de elemente cu stările aceluiași tip de elemente sau a unui tip de elemente diferit (ISO 19101).
73. Rezoluția datelor/Data resolution - Un număr de unități sau cifre în care se exprimă și se utilizează o
valoare măsurată sau calculată.
74. Rută pentru navigație convențională/Conventional navigation route – O rută ATS stabilită prin
referința mijloacelor de navigație de la sol.
75. Rută pentru navigație de suprafață (RNAV)/Area navigation route – O rută ATS stabilită pentru
utilizarea de către aeronave capabile să utilizeze navigația de suprafață (RNAV).
76. Serviciul aeronautic fix (AFS)/ Aeronautical fix service – Un serviciu de telecomunicații între puncte
fixe stabilite, furnizat în principal pentru siguranța navigației aeriene și pentru funcționarea cu regularitate,
eficiență și în mod economic al serviciilor aeriene.
77. Serviciul de Informare Aeronautică (AIS)/Aeronautical Information Service (AIS) - Un serviciu stabilit
în cadrul unei zone de acoperire definită, responsabil pentru furnizarea datelor aeronautice și informațiilor
aeronautice necesare siguranței, regularității și eficienței navigației aeriene.
78. Set de date/Data set - O colecție identificabilă de date (ISO 19101*).
79. Serii de seturi de date/Data set series - O colecție de seturi de date care au aceleași specificații de
produs (ISO 19115).
80. Serviciu de informare automată pentru zona terminală (ATIS)/Automatic terminal information
service - Furnizarea automată a informațiilor curente, de rutină, aeronavelor care sosesc și pleacă, în regim
24 ore continuu sau într-o perioadă de timp specificată:

- Serviciu de informare automată prin data link în zona terminală (D-ATIS)/Data link-automatic
terminal information service (D-ATIS) - Furnizarea serviciului ATIS prin comunicații data link. 

- Serviciu de informare automată prin voce în zona terminală (Voice-ATIS)/Voice-automatic terminal
information service - Furnizarea serviciului ATIS prin transmisii radio de voce continue și repetate. 

81. Serviciu de radionavigație/Radio navigation service - Conform Regulamentului de punere în aplicare
(UE) nr. 923/2012, art.2. “Definiții”.
82. Serviciu de supraveghere ATS/ATS Surveillance Service - Termen utilizat pentru a indica serviciul
furnizat direct prin sistemul de supraveghere ATS.
83. Sistem geodezic de referință/Geodetic datum - Un set minim de parametri necesar pentru a defini locația
și orientarea sistemului de referință local în raport cu sistemul global de referință.
84. Sistem de supraveghere ATS/ATS Surveillance System - Termen generic referitor la echipamentele
ADS-B, PSR, SSR sau la orice alt sistem la sol comparabil care permite identificarea aeronavei.
Notă - Un sistem la sol comparabil este acel sistem pentru care s-a demonstrat prin evaluări comparative sau 
prin alte metode, că are un nivel al siguranței și performanței, egal sau mai bun decât sistemul SSR monopuls. 
85. SNOWTAM/SNOWTAM - O serie specială de mesaje NOTAM prezentată într-un format standard care
furnizează un raport privind starea suprafeței prin notificarea prezenței sau încetării condițiilor periculoase
datorate zăpezii, gheții, zloatei ('slush'), chiciurii sau bălților ('standing water') sau apă asociată cu zăpadă,
zloată, gheață sau chiciură pe suprafața de mișcare.
86. Specificația unui produs de date/Data product specification - Descriere detaliată a unui set de date
sau a unei serii de seturi de date, împreună cu informații suplimentare care vor permite crearea setului sau a
seriei, furnizarea ei către și folosirea sa de către o terță parte (ISO 19131*).

87. Specificație de navigație/Navigation specification - Un set de cerințe privind aeronava și echipajul
necesar pentru a sprijini desfășurarea operațiunilor de navigație aeriană bazate pe performanță într-un spațiu
aerian definit. Există două feluri de specificații de navigație:

† Aplicabil începând cu 28 noiembrie 2024 
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a) specificație privind performanța de navigație cerută/required navigation performance (RNP)
specification - O specificație de navigație bazată pe navigație RNAV, care include cerințele de monitorizare 
și alertare în ceea ce privește performanța și care este indicată prin prefixul RNP, de exemplu RNP 4, RNP 
APCH; 

b) specificație RNAV/area navigation (RNAV) specification - O specificație de navigație bazată pe
navigația RNAV, care nu include cerințele de monitorizare și alertare în ceea ce privește performanța și care 
este indicată prin prefixul RNAV, de exemplu RNAV 5, RNAV 1.  
Notă - Documentul OACI 9613, Performance-based Navigation (PBN) Manual, Volumul II, conține îndrumări 
detaliate referitoare la specificațiile de navigație. 
88. Specificație privind performanța de comunicație cerută (RCP)/Required communication
performance (RCP) specification - Un set de cerințe cu privire la furnizarea serviciilor de trafic aerian și
echipamentele de la sol aferente, capabilitatea aeronavei, și operațiunile necesare pentru a sprijini
comunicațiile bazate pe performanță.
89. Specificație (RSP) privind performanța de supraveghere cerută/Required surveillance performance
(RSP) specification - Un set de cerințe cu privire la furnizarea serviciilor de trafic aerian și echipamentele de
la sol aferente, capabilitatea aeronavei, și operațiunile necesare pentru a sprijini supravegherea bazată pe
performanță.
90. Supliment AIP/AIP Supplement - Modificări temporare aduse informațiilor conținute în AIP, care sunt
publicate prin intermediul unor pagini speciale.
91. Suprafață de colectare a datelor de obstaculare/teren/Obstacle/terrain data collection surface - O
suprafață definită, destinată scopului de a colecta date de obstaculare/teren.
92. Suprafața de manevră/Manoeuvring area - Conform Regulamentului de punere în aplicare  (UE) nr.
923/2012, art.2. “Definiții”.
93. Suprafața de mișcare/Movement area - Conform Regulamentului de punere în aplicare  (UE) nr.
923/2012, art.2. “Definiții”.
94. Suprafața terestră/Bare Earth - Suprafața pământului care cuprinde ape, gheață și zăpadă permanentă,
excluzând vegetația și obiectele artificiale.
95. Supraveghere bazată pe performanță/Performance-based surveillance (PBS) - Supraveghere bazată
pe specificații de performanță aplicate furnizării de servicii de trafic aerian.
Notă - o specificație RSP include cerințe privind performanța supravegherii care sunt alocate componentelor 
unui sistem referitoare la supravegherea ce trebuie asigurată și durata asociată furnizării datelor, continuitate, 
disponibilitate, integritate, acuratețea datelor de supraveghere, siguranță și funcționalitate, necesare pentru 
operațiunea propusă în contextul unui concept concret de spațiu aerian. 
96. Teren/Terrain - Suprafața pământului, inclusiv caracteristicile apărute natural, precum munți, dealuri,
creste de deal, văi, cursuri de apă, gheață și zăpadă permanentă, exclusiv obstacolele.
97. Tip de element/Feature type - Clasă de fenomene din lumea reală, având proprietăți comune (ISO
19110*). Într-un catalog de entități, tipul entității reprezintă nivelul de clasificare de bază.
98. Transmisiune de Supraveghere automată dependentă (ADS-B)/Automatic Dependent Surveillance
- broadcast (ADS-B) - Conform Regulamentului de punere în aplicare  (UE) nr. 923/2012, art.2. “Definiții”.
99. Trasabilitate/Traceability - Capacitatea de a reconstitui istoricul, aplicarea sau localizarea elementelor a
ceea ce este luat în considerare (ISO 9000*).
Notă - Atunci când se are în vedere un produs, trasabilitatea se poate referi la: originea materialelor și a 
componentelor; istoricul procesării; și distribuirea și localizarea produsului după livrare.  
100. Trasabilitate/Traceability - Capacitatea de a reconstitui istoricul, aplicarea sau localizarea elementelor
a ceea ce este luat în considerare (ISO 9000*).
Notă - Atunci când se are în vedere un produs, trasabilitatea se poate referi la: originea materialelor și a 
componentelor; istoricul procesării; și distribuirea și localizarea produsului după livrare.  
101. Următorul utilizator/Next intended user - Entitatea care primește date aeronautice sau informații
aeronautice de la furnizorul de servicii de informare aeronautică.
102. Validare/Validation - Confirmare, prin furnizarea de dovezi obiective, că au fost îndeplinite cerințele
pentru o anumită utilizare sau o aplicare intenționate (ISO 9000*).
103. Verificare/Verification - Confirmare, prin furnizarea de dovezi obiective, că au fost îndeplinite cerințele
specificate (ISO 9000).
Notă - Termenul "verificat" este utilizat pentru a desemna starea corespunzătoare. 
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104. Verificare redundantă ciclică (CRC)/Cyclic Redundancy Check (CRC) - Algoritm matematic care se
aplică expresiei în format digital a unei date și care furnizează un anumit nivel de încredere că data respectivă
nu s-a pierdut sau nu a fost alterată.
105. VOLMET/VOLMET - Informarea meteorologică pentru aeronava în zbor.
106. VOLMET prin data-link (D-VOLMET)/Data-link (D-VOLMET) - Furnizare de rapoarte meteorologice de
aerodrom de rutină (METAR) și rapoarte meteorologice speciale de aerodrom (SPECI), prognoze de aerodrom
(TAF), SIGMET, rapoarte speciale din zbor și, dacă este cazul, AIRMET prin data-link.
107. Emisiune VOLMET/VOLMET broadcast - Furnizare METAR, SPECI, TAF și SIGMET prin intermediul
transmisiilor continue și repetitive prin voce.
108. Zonă de apărare aeriană cu identificare /Air defence identification zone (ADIZ) - Spațiu aerian
special desemnat, având dimensiuni definite, în interiorul căruia aeronavele trebuie să se conformeze
procedurilor speciale de identificare și/sau de raportare, suplimentar celor specifice serviciilor de trafic aerian.
109. Zonă interzisă/Prohibited area - Conform Regulamentului de punere în aplicare  (UE) nr. 923/2012,
art.2. “Definiții”.
110. Zonă periculoasă/Danger area - Conform Regulamentului de punere în aplicare  (UE) nr. 923/2012,
art.2. “Definiții”.
111. Zonă restricționată/Restricted area - Conform Regulamentului de punere în aplicare  (UE) nr. 923/2012,
art.2. “Definiții”.
112. Zonă Rezervată Temporar/Temporary Reserved Area/TRA - Un volum de spațiu aerian definit care în
mod normal se află sub responsabilitatea unei autorități de aviație, care este temporar rezervat, prin acord
comun, pentru folosire specifică pentru altă autoritate de aviație şi prin care, pe perioada respectivă, alt trafic
poate tranzita cu autorizare ATC.
113. Zonă Segregată Temporar/Temporary Segregated Area/TSA - Un volum de spațiu aerian definit care
în mod normal se află sub responsabilitatea unei autorități de aviație, care este temporar segregat, prin acord
comun, pentru folosire exclusivă pentru altă autoritate de aviație şi prin care, pe perioada respectivă, alt trafic
nu este autorizat să tranziteze.

 
SPAȚIU LĂSAT LIBER INTENȚIONAT 



AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ             PIAC-AIM 

  Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă   

Ediția 1 8    2020 

CAPITOLUL 2 
MANAGEMENTUL INFORMAȚIILOR AERONAUTICE 

2.1. Cerințe privind managementul informațiilor 
     Managementul datelor aeronautice și al informațiilor aeronautice include următoarele procese: 

a) colectare;
b) procesare/prelucrare;
c) controlul calității; și
d) distribuire.

2.1.1 Colectare 
2.1.1.1 Identificarea originatorilor de date trebuie documentată în funcție de domeniul de aplicare a datelor 
aeronautice și al informațiilor aeronautice care trebuie colectate.  
2.1.1.2 Trebuie păstrată o evidență a originatorilor de date. 
Notă - Cerințele privind metadatele din Capitolul 4 specifică ce informații trebuie înregistrate pentru fiecare 
originator.  
2.1.1.3 Fiecare element de date care este colectat trebuie asociat unui originator de date identificat, în 
concordanță cu aranjamentele formale încheiate între originatorul de date și serviciul de informare aeronautică 
(AIS). 
2.1.1.4 Lista subiectelor de informare aeronautică și proprietățile lor, conținute în Anexa 1, trebuie utilizate 
pentru a se încheia acorduri formale între originatori și furnizorul AIS. 
2.1.1.5 Codurile valide pentru listele de coduri ale proprietăților și sub-proprietăților datelor aeronautice, 
conținute în Anexa 1, trebuie definite în acordurile formale încheiate între originatori și furnizorul AIS.  
2.1.1.6 Anexa 1 trebuie considerată ca o referință pentru cerințele de originare și publicare a datelor 
aeronautice și a informațiilor aeronautice. 
Nota 1 - Anexa 1 prezintă domeniile de aplicare a datelor și a informațiilor care pot fi colectate și păstrate de 
AIS. 
Nota 2 - Anexa 1 furnizează un limbaj comun care poate fi utilizat de originatorii de date și AIS. 

2.1.2 Procesare 
2.1.2.1 Datele colectate trebuie verificate și validate pentru conformarea cu cerințele de calitate a datelor. 
Nota 1 - Anexa 1 conține atributele datelor aeronautice și cerințele de calitate (acuratețe, rezoluție și 
integritate). 
Nota 2 - Material de îndrumare cu privire la cerințele de calitate ale datelor aeronautice (acuratețe, rezoluție, 
integritate, trasabilitate și cerințe privind protecția) este conținut în Reglementarea aeronautică civilă română 
privind măsurarea punctelor de interes aeronautic în Sistemul Geodezic Global (WGS-84), RACR-WGS-
84/2019. 
Nota 3 - Documente justificative privind calitatea datelor cu referire la acuratețea lor, rezoluția de publicare și 
integritatea datelor aeronautice, împreună cu materiale de îndrumare în ceea ce privește convenția pentru 
rotunjirea datelor aeronautice sunt conținute în Radio Technical Commission for Aeronautics (RTCA) 
Document DO-201A/European Organization for Civil Aviation Equipment (EUROCAE) Document ED-77 - 
Standards for Aeronautical Information (sau echivalent). 
Nota 4 - Material de îndrumare privind managementul calității datelor aeronautice este inclus în Manual on the 
Quality Management System for Aeronautical Information Management (Document OACI 9839). 
Nota 5 - Activitățile de verificare pot cuprinde: 

a) procese de comparare, în care datele și informațiile sunt comparate cu o sursă independentă;
b) procese de tip „feedback” în care se compară starea datelor și informațiilor la ieșire cu starea lor la intrare;
c) prelucrarea prin mai multe sisteme diferite și independente, și compararea rezultatelor obținute; aceasta

include efectuarea de calcule alternative; și
d) procese prin care datele și informațiile sunt comparate cu solicitarea originatorului.

Nota 6 - Activitățile de validare pot cuprinde: 
a) procese practice prin care sunt testate datele și informațiile;
b) procese în care datele și informațiile sunt comparate între două ieșiri diferite; și
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c) procese în care datele și informațiile sunt comparate la un interval estimat, la o anumită valoare sau în
funcție de alte reguli de utilizare.

2.1.2.2 Sistemele automate implementate pentru procesarea datelor aeronautice și a informațiilor aeronautice 
trebuie să asigure trasabilitatea activităților desfășurate.  

2.1.3 Controlul calității 
Notă - Greșelile care produc erori în întregul proces pot fi reduse prin tehnici suplimentare de asigurare a 
calității, după cum este necesar. Acestea pot include teste aplicate pentru datele critice (de exemplu, prin 
verificarea din zbor), utilizarea verificărilor de securitate, logice, semantice, prin comparație și de redundanță; 
detectarea digitală a erorilor; calificarea resurselor umane și mijloacele de procesare cum ar fi cele hardware 
și software. 
2.1.3.1 Controale de calitate pot fi implementate pentru a asigura conformarea cu specificațiile produsului 
conținute în Capitolul 5. 
2.1.3.2 Atunci când aceeași dată este publicată în produse de informare aeronautică diferite, trebuie verificată 
concordanța acesteia. 

2.1.4 Distribuire 
(TBD) 

2.2 Asigurarea și monitorizarea integrității datelor 
2.2.1 Integritatea datelor trebuie asigurată prin utilizarea tehnologiilor criptografice (exemple: funcții de tip 
hash, coduri de autentificare a mesajelor, criptare asimetrică și simetrică, și certificate digitale).  
Notă - Material de îndrumare cu privire la procesarea datelor aeronautice și a informațiiilor aeronautice este 
conținut în RTCA DO-200B/ EUROCAE ED-76A – Standards for Processing Aeronautical Data.  
2.2.2 Mijloacele tehnice utilizate pentru detectarea erorilor de date trebuie să se bazeze pe utilizarea codurilor 
ciclice sistematice. 
Notă - Mijloacele de implementare a codurilor ciclice sistematice includ utilizarea funcțiilor de tip hash și a CRC 
- verificarea redundanței ciclice.

CAPITOLUL 3 
MANAGEMENTUL CALITĂȚII 

3.1. Sistemul de management a calității 
Nota 1 - Acest capitol prezintă cerințele generale ale sistemului de management al calității (QMS) referitoare 
la procesele de management a informațiilor aeronautice (AIM). 
Nota 2 - Material de îndrumare detaliat este conținut în Manual on the Quality Management System for 
Aeronautical Information Management (Document OACI 9839) 
3.1.1 Cerințele generale pentru QMS sunt următoarele: 

a) elaborarea unui manual al calității care cuprinde scopul unui QMS așa cum se aplică proceselor AIM;
b) identificarea proceselor necesare pentru QMS;
c) determinarea succesiunii și interacțiunii acestor procese;
d) determinarea criteriilor și metodelor necesare pentru a asigura desfășurarea efectivă și controlul acestor

procese;
e) asigurarea informațiilor necesare pentru a sprijini desfășurarea și monitorizarea acestor procese;
f) măsurarea, monitorizarea și analiza acestor procese și implementarea măsurilor necesare pentru

obținerea
  rezultatelor planificate și îmbunătățirea lor continuă; 

g) păstrarea înregistrărilor corespunzătoare necesare asigurării încrederii în conformitatea proceselor și a
produselor rezultate.

3.1.2 În cadrul QMS trebuie definit și implementat un sistem de feedback din partea utilizatorilor. 
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Nota 1 - Managementul calității poate fi asigurat prin implementarea unui singur sistem de management al 
calității sau a unei serii de sisteme de management al calității. 
Nota 2 - Standardele de asigurare a calității din seria 9000 emise de Organizația Internațională de 
Standardizare (ISO) asigură cadrul de bază pentru dezvoltarea unui program de asigurarea calității. 
Nota 3 - Aranjamente formale privind calitatea datelor, încheiate între originatorul datelor aeronautice și 
serviciul de informare aeronautică (AIS), precum și între AIS și utilizatorul următor, pot fi folosite pentru 
gestionarea informațiilor aeronautice pe parcursul întregului proces de prelucrare a acestora. 
Nota 4 - Material de îndrumare cu privire la o metodologie de instruire pentru a asigura competența 
personalului este conținută în Aeronautical Information Management Training Development Manual 
(Document OACI 9991). 

CAPITOLUL 4 
CERINȚE PRIVIND DATELE AERONAUTICE 

4.1 CERINȚE PRIVIND ORIGINAREA DATELOR 

4.1.1 Datele trebuie să fie colectate și transmise serviciului de informare aeronautică (AIS) în conformitate cu 
cerințele privind acuratețea și clasificarea integrității prezentate în Anexa 1.  
4.1.2 Datele de poziție sunt clasificate astfel: puncte măsurate (exemple: amplasamentele mijloacelor de 
navigație, pragul pistei); puncte calculate (rezultate prin calcule matematice care pornesc de la pozițiile de 
referință cunoscute ale punctelor în spațiu, mijloacelor); sau puncte declarate (exemplu: punctele de delimitare 
a regiunii de informare a zborurilor). 
4.1.3 Coordonatele geografice care indică latitudine și longitudine trebuie să fie determinate și raportate 
serviciului de informare aeronautică (AIS) în termenii de referință geodezică ai Sistemului Geodezic Global - 
1984 (WGS-84). 
4.1.4 Trebuie identificate coordonatele geografice care au fost transformate în coordonate WGS-84 prin 
mijloace matematice și a căror acuratețe a măsurătorilor inițiale din teren nu îndeplinește cerințele aplicabile 
conținute în Anexa 1. 
4.1.5 Suplimentar față de cotele raportate la sistemul MSL (geoid), pentru pozițiile la sol măsurate,  indicate în 
Anexa 2 la prezenta reglementare, trebuie publicată ondulația geoidului (raportată la elipsoidul WGS-84). 

4.2 CERINȚE PRIVIND METADATELE 

Metadatele colectate trebuie să cuprindă, cel puțin: 
a) numele organizațiilor sau entităților care desfășoară orice fel de activitate de originare, transmitere sau

de manipulare a datelor;
b) activitatea desfășurată;
c) data și ora la care s-a desfășurat activitatea.

Notă - Standardul ISO 19115 prezintă cerințele pentru matadatele informațiilor geografice. 

CAPITOLUL 5 
PRODUSE ȘI SERVICII DE INFORMARE AERONAUTICĂ 

5.1 GENERALITĂȚI 
5.1.1 Datele aeronautice trebuie furnizate în conformitate cu cerințele privind rezoluția conținute în Anexa 1. 
5.1.2 Coordonatele geografice a căror acuratețe nu îndeplinește cerințele prezentate în Anexa 1 trebuie 
identificate. 
5.1.3 Coordonatele geografice a căror acuratețe nu este conformă cu specificațiile pot fi semnalate fie printr-
o notă, fie prin indicarea explicită a valorii exacte a acurateței. 
5.1.3.1 În produsele de informare aeronautică care sunt distribuite pe hârtie, identificarea trebuie să fie  făcută 
cu un asterisc poziționat imediat după valoarea coordonatelor în cauză. 
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5.2 INFORMAȚII AERONAUTICE ÎN PREZENTARE STANDARDIZATĂ 
5.2.1 Publicația de Informare Aeronautică (AIP) 

5.2.1.1 Conținut 
5.2.1.1.1 AIP trebuie să conțină informații concise, actuale, referitoare la, și aranjate după titlurile de subiect 
prezentate în Anexa 2. Aranjarea în acest fel, facilitează atât localizarea informațiilor sub un titlu specific, cât 
și stocarea/ extragerea informațiilor utilizând procesarea automată. 
5.2.1.1.2 Dacă nu sunt prevăzute facilități sau servicii sau nu sunt informații disponibile pentru publicare cu 
privire la una dintre categoriile de informații specificate în Anexa 2, trebuie dată o indicație cu privire la care 
dintre aceste circumstanțe se aplică. (ex. „NIL” sau „Not AVBL”).  
5.2.1.1.3 Când este furnizat setul de date AIP (așa cum este specificat la 5.3.3.1) următoarele secțiuni ale AIP 
pot fi omise și trebuie furnizate referințe privind disponibilitatea setului de date: 

a) GEN 2.5 Lista mijloacelor de radionavigație;
b) ENR 2.1 FIR, UIR, TMA și CTA;
c) ENR 3.1 Rute pentru navigație convențională;
d) ENR 3.2 Rute ATS pentru navigație de suprafață RNAV;
e) ENR 3.3 Alte rute;
f) ENR 3.4 Proceduri de așteptare pe rută;
g) ENR 4.1 Mijloace de radionavigație pe rută;
h) ENR 4.2 Sisteme de navigație speciale;
i) ENR 4.4 Identificatori nume-cod pentru punctele semnificative;
j) ENR 4.5 Sisteme luminoase aeronautice la sol pentru navigația pe rută;
k) ENR 5.1 Zone interzise, restricționate și periculoase;
l) ENR 5.2 Zone de antrenament și exerciții militare și zone de apărare aeriană cu identificare (ADIZ, Air

defence identification zone);
m) ENR 5.3.1 Alte activități de natură periculoasă;
n) ENR 5.3.2 Alte pericole posibile;
o) ENR 5.5 Activități de aviație sportivă și de agrement;
p) ****AD 2.17 Spațiul aerian al serviciilor de trafic aerian (la aerodrom);
q) ****AD 2.19 Mijloacele de radionavigație și aterizare;
r) ****AD 3.16 Spațiul aerian al serviciilor de trafic aerian (la heliport); și
s) ****AD 3.18 Mijloace de radionavigație și aterizare.

5.2.1.1.4 Când este furnizat Setul de Date de Obstaculare (așa cum este specificat la alin. 5.3.3.2.2), 
următoarele secțiuni ale AIP pot fi omise și trebuie furnizată o referință privind disponibilitatea setului de date: 

a) ENR 5.4 Obstacole pentru navigația aeriană;
b) ****AD 2.10 Obstacole la aerodrom; și
c) ****AD 3.10 Obstacole la heliport.

5.2.1.2 Specificații generale 
5.2.1.2.1 Statul emitent (România) și organizația responsabilă pentru publicarea AIP trebuie indicate în mod 
clar. 
5.2.1.2.2 În cazul în care România se asociază cu unul sau mai multe state în vederea publicării unui AIP 
comun, acest lucru trebuie să fie clar precizat. 
5.2.1.2.3 AIP România trebuie să fie realizat în formă unitară și trebuie să includă un cuprins. 
Notă - În cazul în care este necesar, din cauza volumului mare de informații sau din motive practice de utilizare,  
AIP se publică în două sau mai multe părți sau volume, și fiecare din ele trebuie să precizeze faptul că restul 
de date și informații se găsesc în cealaltă/celelalte părți sau volum/volume.  
5.2.1.2.4 AIP România trebuie să evite duplicarea informațiilor existente în conținutul său, sau în alte 
documente de informare. 
5.2.1.2.5 Publicația de Informare Aeronautică a României (AIP România) trebuie să fie structurată în trei părți 
(GEN, ENR și AD) secțiuni și subsecțiuni, cu excepția situației în care AIP, sau un volum al AIP, este proiectat 
astfel încât să faciliteze utilizarea operațională în timpul zborului, caz în care formatul și structura acestuia 



AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ             PIAC-AIM 

  Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă  

Ediția 1 12    2020 

poate fi conform unei reglementări specifice aplicabile, cu condiția ca un tabel adecvat al cuprinsului să fie 
conținut în document.  
5.2.1.2.6 Fiecare pagină a AIP România trebuie datată. 
5.2.1.2.6.1 Data respectivă trebuie publicată în formatul zi, luna (text în clar), an și reprezintă data publicării 
sau data efectivă (AIRAC) a informației.  
5.2.1.2.7 Hărțile (în sensul reglementărilor OACI atunci când se face referire la “maps”, cât și atunci când se 
face referire la “charts”) sau diagramele trebuie folosite pentru a completa sau pentru a substitui informații 
prezentate sub formă de text sau tabele în AIP.  
Notă - În cazul în care hărțile sunt utilizate în scopul menționat mai sus, acestea trebuie elaborate în 
conformitate cu prevederile RACR-HA „Hărți aeronautice”. 
Documentul OACI 8126 - "Aeronautical Information Services Manual" conține îndrumări referitoare la 
specificațiile pentru hărțile index și diagramele care se includ în AIP.  
5.2.1.2.8 Atunci când se înscriu localitățile care au ca facilitate un aerodrom/heliport sau care sunt dispuse în 
apropierea unui aerodrom/heliport, numele orașului este înscris cu majuscule urmat de o linie oblică și de 
numele aerodromului/heliportului scris cu majuscule de dimensiuni mai mici. Dacă nu este specificat altfel, 
înscrierea se face în ordine alfabetică. 
5.2.1.2.9 Denumirile localităților se exprimă în limba română, fără diacritice. 
5.2.1.2.10 În indicarea coordonatelor geografice ale locației: 

a) latitudinea se indică prima;
b) se omit simbolurile pentru grade, minute sau secunde;
c) se utilizează 2 cifre pentru a exprima valori ale latitudinii mai mici de 10 grade;
d) se utilizează 3 cifre pentru a exprima valori ale longitudinii mai mici de 100 grade; și
e) literele N, S, E, W trebuie utilizate pentru a indica punctele cardinale ale compasului (busolei) pentru

latitudine și longitudine, după caz.
5.2.1.2.11 Când sunt descrise perioadele de activitate, disponibilitatea sau perioadele de operare, trebuie 
specificate zilele și orele în care se desfășoară/operează. 
5.2.1.2.12 Unitățile de măsură selectate pentru a fi utilizate în AIP, spre exemplu dimensiuni privind 
aerodromurile, distanțe, înălțimi sau altitudini, trebuie respectate în mod consecvent și să fie în concordanță 
cu prevederile din Proceduri și instrucțiuni de aviație civilă, Partea „Unități de măsură”, ediția 1/2009. 
5.2.1.2.13 Lista hărților și diagramelor incluse în AIP trebuie să se conformeze următoarelor specificații: 
a) Harta de bază: este o hartă schematică a regiunii obținută din informațiile existente. Rețeaua de paralele
și meridiane, topografia și alte detalii trebuie să fie cât mai simple. Subdiviziunile politice trebuie să fie
marcate și identificate. Harta trebuie produsă într-o singură culoare.

b) Dimensiunea foii și scara hărții: dimensiunea generală este 210 mm x 297 mm. Dacă este necesară o hartă
mai mare, aceasta trebuie pliată pentru a se conforma acestei dimensiuni. Trebuie utilizată aceeași scară
pentru toate hărțile produse ca o serie și pentru alte hărți atunci când este posibil.
c) Titlul și notele marginale: titlul trebuie marcat în partea de sus și trebuie să fie cât mai scurt posibil.
d) Culorile: numărul de culori utilizate trebuie să fie cât mai mic. Dacă se utilizează mai multe culori trebuie
să se asigure contrastul corespunzător.
e) Simboluri: simbolurile trebuie să se conformeze, când este posibil, simbolurilor hărților OACI prezentate în
RACR-HA, Anexa 2. În principiu, simbolurile privind scopul general pentru hărțile index din AIP sunt un cerc
plin „●” și un cerc gol „○”. Trebuie furnizată o legendă exceptând situațiile când simbolurile sunt explicite, ușor
de înțeles. În ceea ce privește acele detalii pentru care nu există simboluri OACI, poate fi ales orice simbol 
adecvat dar care să nu contravină unui simbol OACI.     

5.2.1.3 Specificații privind Amendamentele AIP 
5.2.1.3.1 Modificările la AIP semnificative din punct de vedere operațional, trebuie publicate în conformitate cu 
procedurile AIRAC, iar paginile respective trebuie identificate clar prin acronimul AIRAC. 
5.2.1.3.2 Intervalele regulate sau datele de publicare stabilite pentru Amendamentele AIP trebuie incluse în 
AIP, Partea I – Generalități (GEN). 
5.2.1.3.3 Trebuie identificate informațiile noi sau revizuite conținute în AIP. 
5.2.1.3.4 Fiecărui Amendament AIP trebuie să i se aloce un număr de ordine. Numerele trebuie să fie 
consecutive. 
5.2.1.3.5 Fiecare Amendament AIP trebuie să conțină data de publicare. 
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5.2.1.3.6 Fiecare Amendament AIRAC la AIP trebuie să conțină data efectivă. 
5.2.1.3.6.1 În situația în care este utilizată o oră efectivă, alta decât 0000 UTC, aceasta trebuie precizată pe 
pagina de Amendament AIP. 
5.2.1.3.7 Atunci când se emite un Amendament AIP, acesta trebuie să includă referințe privind numărul de 
ordine al Suplimentului AIP sau seria și numărul mesajului NOTAM care au fost încorporate în Amendament. 
5.2.1.3.8 Foaia de Amendament trebuie să conțină o scurtă descriere a subiectelor afectate de modificările 
conținute în Amendamentul AIP. 
5.2.1.3.9 Fiecare amendament trebuie să cuprindă o listă de control cu data curentă a fiecărei foi detașabile 
din AIP și trebuie să furnizeze o recapitulare a tuturor corecțiilor efectuate manual. Lista de control trebuie să 
cuprindă atât numărul cât și data paginii. 

5.2.1.4 Specificații privind Suplimentele AIP 
Notă - Deoarece AIP suferă schimbări frecvente, există prevederi privind actualizarea sa permanentă. În plus, 
modificările temporare care afectează conținutul AIP, adesea se referă la situații neprevăzute, sau, în unele 
cazuri, la modificări planificate ale unui serviciu/facilitate. 
5.2.1.4.1 Fiecărui Supliment AIP trebuie să i se aloce un număr de ordine bazat pe anul calendaristic în curs. 
Numerele trebuie să fie consecutive. 
Notă - Material de îndrumare privind utilizarea Suplimentelor AIP însoțit de exemple este conținut în 
Documentul OACI 8126. 
5.2.1.4.2 Fiecare Supliment AIP trebuie furnizat pe pagini distincte care să permită identificarea ușoară față 
de conținutul obișnuit al AIP. 
5.2.1.4.3 Atunci când un Supliment AIP este publicat pentru a înlocui un NOTAM, acesta trebuie să includă 
referința la seria și numărul mesajului NOTAM înlocuit. 
5.2.1.4.4 O listă de control a Suplimentelor AIP în vigoare trebuie emisă la intervale nu mai mari de o lună, ca 
parte a listei de control emisă pentru NOTAM, cerută la alin. 5.2.5.3 și cu distribuție similară Suplimentelor 
AIP. 
5.2.1.4.5 Pe fiecare pagină a Suplimentului AIP trebuie marcată data publicării. 
5.2.1.4.6 Pe fiecare pagină a Suplimentului AIP emis conform ciclului AIRAC trebuie marcată data publicării și 
data efectivă. 

5.2.2  Circulare de Informare Aeronautică (AIC) 
5.2.2.1 O circulară de Informare Aeronautică (AIC) trebuie emisă când se dorește să se prezinte: 

a) planificarea unor modificări importante privind procedurile de navigație aeriană, facilitățile și serviciile
furnizate;

b) planificarea implementării unor sisteme noi de navigație;
c) informații semnificative rezultate din investigarea incidentelor/accidentelor de aviație și care afectează

siguranța zborului;
d) informații despre reglementări privind protecția aviației civile internaționale împotriva acțiunilor ilicite;
e) informații cu privire la probleme medicale de interes special pentru piloți;
f) avertizări în atenția piloților în vederea evitării unor pericole fizice;
g) efectul anumitor fenomene meteorologice asupra operării aeronavelor;
h) informații cu privire la pericole noi care pot afecta tehnicile de manevrare a aeronavei;
i) reglementări privind transportul pe calea aerului al unor obiecte restricționate;
j) referiri la cerințe ale legislației naționale și publicarea unor modificări la aceasta;
k) aranjamente privind licențierea personalului aeronautic navigant;
l) pregătirea personalului aeronautic;
m) aplicarea sau scutirea de la aplicarea cerințelor din legislația națională;
n) îndrumări privind utilizarea și întreținerea unor tipuri specifice de echipament;
o) disponibilitatea actuală sau planificată a edițiilor noi sau revizuite ale hărților aeronautice;
p) cerințe privind utilarea cu echipamente de comunicații specifice;
q) informații explicative referitoare la evitarea zgomotului;
r) directive de navigabilitate;
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s) modificări în seriile sau în distribuirea mesajelor NOTAM, ediții noi ale AIP sau modificări majore aduse
conținutului, zonei de acoperire sau formatului;

t) informații preliminare despre planurile de deszăpezire (vezi 5.2.2.2);
u) alte informații de natură similară.

5.2.2.2 Planul de deszăpezire care se publică în AIP (secțiunea AD 1.2.2) trebuie suplimentat cu informații de 
sezon, care se emit cu suficient timp înaintea începerii anotimpului de iarnă (cel puțin cu o lună înaintea 
începerii în mod normal a condițiilor de iarnă) și trebuie să conțină informații cum sunt cele enumerate mai jos: 
a) o listă a aeroporturilor/heliporturilor la care se estimează că vor fi desfășurate activități de înlăturare a
zăpezii, zloatei, gheții sau efectelor înghețului în timpul iernii:

*1) corespunzător sistemelor pistelor de decolare aterizare și căilor de rulare; sau
*2) deszăpeziri planificate, care nu acoperă în totalitate suprafața de mișcare (lungime, lățime și număr

de piste, căi de rulare și platforme afectate, sau porțiuni din acestea); 
*b) informații cu privire la orice centru desemnat să coordoneze informațiile despre stadiul actual al evoluției

activităților de deszăpezire și despre stare a pistelor, căilor de rulare și a platformelor; 
c) o împărțire a aeroporturilor/heliporturilor care se includ pe lista de distribuție a mesajelor SNOWTAM,

pentru a se evita distribuirea excesivă de mesaje NOTAM; 
*d) indicații, în măsura în care sunt necesare, privind modificări minore la planul de deszăpezire curent;
*e) o listă descriptivă a echipamentelor de deszăpezire;
*f) o descriere a ceea ce se consideră ca fiind situația critică minimă din punctul de vedere al malurilor de

zăpadă, care trebuie raportată la fiecare aeroport/heliport, și de la care trebuie să înceapă raportarea. 
5.2.2.3 Serviciul de informare aeronautică responsabil trebuie să selecteze acele circulare AIC care trebuie 
distribuite internațional. 
5.2.2.4 AIC selectate pentru distribuție internațională trebuie să aibă aceeași listă de distribuție ca și AIP 
România. 
5.2.2.5 Distribuirea AIC la nivel național este responsabilitatea serviciului de informare aeronautică.  
5.2.2.6 Fiecărui AIC i se alocă un număr de ordine, care trebuie să fie consecutiv și bazat pe anul calendaristic. 
Notă - Deoarece informațiile circularelor, adesea, rămân efective pentru perioade mari de timp și necesită 
puține amendamente, pot rămâne în vigoare pentru câțiva ani fără inconveniente. Cu toate acestea este 
recomandabilă o reanalizare și reemitere anuală a acestora.  
5.2.2.7 Dacă publicarea AIC se face în mai multe serii, fiecare serie trebuie să fie identificată în mod distinct 
printr-o literă (ex. A 2/02, B 4/02).  
5.2.2.8 Lista de control a circularelor AIC aflate în vigoare se publică cel puțin o dată pe an și are aceeași 
distribuție ca și a AIC.  
5.2.2.9 O listă de control a AIC distribuite la nivel internațional trebuie inclusă în lista de control NOTAM. 

5.2.3 Produse tipărite 
5.2.3.1 AIP tipărit 

5.2.3.1.1 În cazul în care AIP România este emis în format tipărit (pe hârtie), acesta trebuie publicat într-un 
format cu file detașabile, în afara cazului în care întreaga publicație este republicată la intervale frecvente. 
5.2.3.1.2 Fiecare AIP tipărit și fiecare pagină a AIP emisă în formatul de filă detașabilă trebuie adnotată astfel 
încât să indice în mod clar următoarele: 

a) identitatea AIP;
b) teritoriul acoperit și subdiviziunile sale dacă este necesar;
c) identificarea statului emitent (România) și organizația desemnată/delegată drept responsabilă pentru

producerea AIP;
d) numărul paginii/titlul hărții.

5.2.3.1.3 Statul emitent sau statele care emit împreună trebuie indicate în mod clar pe copertă și în cuprins. 
5.2.3.1.4 Metoda normală de amendare a unui volum AIP tipărit este prin înlocuirea paginilor. 
5.2.3.1.5 Informațiile noi sau modificate trebuie identificate prin adnotarea pe margine. Identificarea schimbării 
se face printr-o linie verticală, subțire, de culoare neagră, sau atunci când modificarea încorporată acoperă 

* Această informație sau orice parte din aceasta poate fi inclusă în AIP dacă se dorește acest lucru.
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 doar un rând sau o parte a unui rând se folosește o săgeată orizontală, subțire, de culoare neagră. 
5.2.3.1.6 Fiecare pagină a Amendamentului AIP, inclusiv pagina de copertă, trebuie să conțină înscrisă data 
de publicare și data efectivă, când este posibil. 
5.2.3.1.7 Dacă un AIP este produs în mai multe volume, fiecare volum trebuie să conțină: 

a) prefața;
b) evidența amendamentelor AIP;
c) evidența suplimentelor AIP;
d) lista de control a paginilor AIP; și
e) lista amendamentelor de mână în vigoare.

5.2.3.1.8 În cazul în care AIP este publicat într-un singur volum, prefața, evidența Amendamentelor, evidența 
Suplimentelor, Lista de control a paginilor AIP și Lista amendamentelor de mână în vigoare apar numai în 
Partea 1 – GEN și adnotarea ”not applicable” trebuie să fie introdusă în fiecare dintre subsecțiunile din Partea 
2 și 3. 
5.2.3.1.9 Trebuie adoptat un sistem de numerotare a paginilor adaptabil la adăugarea sau ștergerea foilor. 
Numărul paginii trebuie să cuprindă: 

a) identificarea părții din AIP;
b) secțiunea; și
c) subsecțiunea, dacă este cazul;
în acest fel se creează un set separat de numere pentru fiecare subiect (ex: GEN 2.1-3, ENR 4.1-1 or AD
2.2-3).
5.2.3.1.10  AIP România trebuie să conțină o Listă de Control care specifică data curentă a fiecărei pagini 
din conținut. Lista trebuie actualizată și republicată cât mai frecvent pentru a permite utilizatorului AIP 
România actualizarea conținutului. 
5.2.3.1.11 Dimensiunea paginilor AIP România nu trebuie să fie mai mare decât cea corespunzătoare 
formatului A4 (210 mm x 297 mm). În cazul în care este necesară utilizarea unor formate extinse, acestea 
trebuie împăturite în formatul celorlalte pagini. 
5.2.3.1.12 Atunci când trebuie inclus în AIP România un număr mic de hărți a căror dimensiune nu este mai 
mare de 210 x 297 mm sau care pot fi împăturite la aceste dimensiuni, acestea pot fi incluse. Dacă, pe de 
altă parte, sunt multe hărți care sunt amendate frecvent, poate fi convenabil să fie puse într-un volum separat 
cu un serviciu de abonament distinct.  
5.2.3.1.13 Hărțile din AIP România se paginează în același mod ca orice altă pagină din AIP. 
5.2.3.1.14 Suplimentele AIP trebuie tipărite pe hârtie colorată pentru a fi clar identificabile, preferabil de 
culoare galbenă. 
5.2.3.1.15 Paginile Suplimentelor AIP trebuie păstrate în partea de început din conținutul AIP. 
Notă - pentru a nu fi nevoiți să referim permanent partea de început a AIP pentru informațiile necesare, 
Suplimentele pot fi împărțite în părți specifice (ex. GEN, ENR, AD) pentru a fi inserate în fiecare parte a AIP. 
5.2.3.1.16 Paginile Suplimentelor AIP trebuie păstrate în AIP România, atât timp cât întreg conținutul lor sau 
parte din acesta este valid.  

5.2.3.2  AIC tipărit 
5.2.3.2.1 În cazul în care numărul circularelor aflate în vigoare necesită acest lucru, se va aplica diferențierea 
și identificarea pe teme a subiectelor AIC folosind un cod de culori.  
5.2.3.2.2 AIC trebuie codificat pe culori în funcție de subiect atunci când sunt în vigoare un număr suficient 
de circulare pentru a justifica o astfel de identificare. Exemple:  

a)  alb – administrativ;
b) galben – control trafic aerian (ATC);
c) roz – siguranță;
d) mov – hartă cu zone periculoase; și
e) verde – hărți.

5.2.4 AIP electronic (eAIP) 
Notă - Material de îndrumare pentru producerea și furnizarea eAIP este conținut în Documentul OACI 8126. 

5.2.4.1 Atunci când este furnizat eAIP, conținutul informațional și structura capitolelor, secțiunilor și sub-
secțiunilor trebuie să  respecte conținutul și structura AIP în format pe hârtie. eAIP trebuie să includă fișiere 
care facilitează tipărirea unui AIP pe hârtie. 
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5.2.4.2 Informațiile noi sau revizuite trebuie identificate printr-o adnotare sau printr-un mecanism care să 
permită compararea informațiilor noi/revizuite cu informațiile anterioare.  
5.2.4.3 Atunci când se furnizează, eAIP trebuie să fie disponibil pe un suport fizic de distribuție (CD, DVD, 
etc.) și/sau online prin Internet. 
Notă - Material de îndrumare privind utilizarea Internet este conținut în Guidelines on the Use of the Public 
Internet for Aeronautical Applications (Document OACI 9855). 

5.2.5 NOTAM 
5.2.5.1 Specificații generale 

5.2.5.1.1 Cu excepția prevederilor contrare din para. 5.2.5.1.4 și 5.2.5.1.5, fiecare NOTAM trebuie să conțină 
informațiile în ordinea prezentată în “Formatul NOTAM” din Anexa 3. 
Notă - Material de îndrumare detaliat referitor la NOTAM, SNOWTAM, ASHTAM și la producerea buletinului 
de informare dinaintea zborului este inclus în Documentul OACI 8126. 
5.2.5.1.2 Textul mesajului NOTAM trebuie compus din expresii abreviate uniform (semnificații) potrivit Codului 
NOTAM OACI, completate cu abrevieri OACI, indicatori, identificatori, coduri, indicative, frecvențe, cifre și 
limbaj în clar. 
Nota 1 - Codul NOTAM OACI împreună cu expresiile abreviate uniform (semnificațiile) și abrevierile OACI, 
sunt conținute în PANS-ABC (Document OACI 8400). 
Nota 2 - Proceduri suplimentare privind raportarea condițiilor suprafeței pistei sunt conținute în PANS-
Aerodromes (Document OACI 9981). 
5.2.5.1.3 Mesajele NOTAM trebuie emise în limba engleză.  
Notă - Dacă este necesar pentru utilizatorii naționali, mesajele NOTAM pot fi emise și în limba română. 
5.2.5.1.4 Informațiile privind zăpada, zloata, gheața, chiciura, bălțile, sau apa asociată cu zăpadă, zloată, 
gheață sau chiciură pe suprafața de mișcare trebuie transmise prin intermediul unui SNOWTAM și trebuie 
conțină informațiile în ordinea indicată în Formatul SNOWTAM din Anexa 4.  
Notă - Originea și ordinea informațiilor rezultă din procesele de evaluare și procedurile prezentate în 
Documentul OACI 9981. 
5.2.5.1.5 Atunci când sunt raportate printr-un mesaj ASHTAM, informațiile privind o schimbare operațională 
semnificativă în activitatea vulcanică, o erupție vulcanică și/sau un nor de cenușă vulcanică trebuie să fie 
prezentate în ordinea indicată în Formatul ASHTAM, din Anexa 5. 
5.2.5.1.6 Dacă un mesaj NOTAM conține informații eronate, se emite un mesaj NOTAM cu un număr nou 
pentru a înlocui mesajul NOTAM eronat, sau mesajul NOTAM eronat este anulat și se emite un mesaj NOTAM 
nou.  
5.2.5.1.7 Atunci când se emite un mesaj NOTAM care anulează sau înlocuiește un mesaj NOTAM emis 
anterior, trebuie precizate seria și numărul mesajului NOTAM anulat sau înlocuit. 
5.2.5.1.7.1 Seria, indicatorul de locație și subiectul celor două mesaje NOTAM trebuie să fie aceleași. 
5.2.5.1.8 Un NOTAM poate anula sau înlocui doar un singur alt NOTAM. 
5.2.5.1.9 Fiecare NOTAM trebuie să se refere la un singur subiect și la o singură condiție aplicabilă subiectului 
respectiv.  
Notă - Material de îndrumare privind combinația dintre un subiect și o condiție aplicabilă subiectului în 
conformitate cu Criteriile de Selecție a mesajelor NOTAM, este conținut în Documentul OACI 8126.  
5.2.5.1.10 Conținutul oricărui mesaj NOTAM trebuie să fie cât mai concis cu putință și redactat în așa fel încât 
înțelesul său să fie clar fără să fie necesară referirea la un alt document. 
5.2.5.1.11 Fiecare NOTAM trebuie transmis sub forma unui singur mesaj de telecomunicații. 
5.2.5.1.12 Un NOTAM care conține informații cu caracter permanent sau informații temporare de lungă durată 
trebuie să includă referiri corespunzătoare la paginile AIP sau la Suplimentul AIP. 
5.2.5.1.13 Indicatorii de locație din textul mesajului NOTAM trebuie să fie aceia incluși în Location Indicators 
(Document OACI 7910). 
5.2.5.1.13.1 Utilizarea unor prescurtări ale acestor indicatori nu este permisă în nicio situație. 
5.2.5.1.14 În cazul unei locații pentru care nu există atribuit un indicator de locație OACI, se folosește numele 
locului în limbaj clar, ortografiat în conformitate cu utilizarea locală, transcris, când este necesar, în alfabetul 
latin ISO de bază.  
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5.2.5.2 Alocarea seriei și numărului unui NOTAM 
5.2.5.2.1 Biroul NOTAM internațional trebuie să aloce fiecărui mesaj NOTAM o serie identificată printr-o literă 
și un număr de patru cifre, urmată de o linie oblică și de un număr de două cifre pentru an. Numărul de patru 
cifre trebuie să fie consecutiv și bazat pe anul calendaristic în curs. 
5.2.5.2.2 Literele S și T nu trebuie utilizate pentru a identifica seriile unor mesaje NOTAM. 
5.2.5.2.3 Toate mesajele NOTAM trebuie împărțite în serii în funcție de subiect, trafic sau locație, sau o 
combinație a acestora, în funcție de nevoile utilizatorului final. Mesajele NOTAM pentru aerodromurile 
deschise traficului internațional trebuie emise cu o serie NOTAM internațională.  
5.2.5.2.4 Dacă un mesaj NOTAM este emis atât în limba engleză, cât și în limba națională, seria mesajului 
NOTAM trebuie organizată astfel încât seria în limba națională să fie echivalentă cu seria în limba engleză în 
ceea ce privește conținutul mesajului. 
5.2.5.2.4.1 Atunci când este posibil, seria mesajului NOTAM în limba națională trebuie să aibă aceeași 
numerotare cu cel în limba engleză pentru a ușura compararea acestora.  

5.2.5.2.5 Conținutul și acoperirea geografică a fiecărei serii NOTAM trebuie specificată în detaliu în AIP, 
secțiunea GEN 3. 
5.2.5.2.6 Alocarea seriilor trebuie monitorizată și, dacă este necesar, trebuie luate măsurile corespunzătoare 
pentru a asigura că nicio serie nu ajunge la numărul maxim posibil al mesajelor NOTAM emise, înainte de 
sfârșitul anului calendaristic.  

5.2.5.3 Lista de control NOTAM 
5.2.5.3.1 O listă de control a mesajelor NOTAM în vigoare trebuie emisă ca o listă de control NOTAM la 
intervale nu mai mari de o lună.  
Notă - Omiterea unui mesaj NOTAM din lista de control nu presupune anularea acestuia. 
5.2.5.3.2 Trebuie emisă o listă de control a mesajelor NOTAM pentru fiecare serie. 
5.2.5.3.3 O listă de control a mesajelor NOTAM trebuie să se refere la ultimele Amendamente AIP, Suplimente 
AIP, seturi de date și cel puțin la AIC cu distribuție internațională, și atunci când este selectată, include lista 
de control a Suplimentelor AIP. 
5.2.5.3.4 Lista de Control NOTAM trebuie să aibă aceeași distribuție ca a mesajelor NOTAM din seria 
respectivă și trebuie identificată în mod clar ca o Listă de Control. 

5.3 DATE DIGITALE 
5.3.1 Prevederi generale 

5.3.1.1 Pentru a facilita și a sprijini utilizarea schimbului de seturi de date digitale între furnizorii și utilizatorii 
de date trebuie utilizată ca și cadru de referință pentru informațiile geografice seria de standarde ISO 19100.  
Notă - Material de îndrumare cu privire la utilizarea seriei de standarde ISO 19100 este conținut în Documentul 
OACI 8126. 
5.3.1.2 Trebuie furnizată o descriere a seturilor de date digitale disponibile sub forma specificațiilor produsului 
de date, în baza căreia utilizatorii domeniului navigației aeriene să fie în măsură să evalueze produsele și să 
determine dacă îndeplinesc cerințele lor în vederea utilizării. 
Notă - Standardul ISO 19131 evidențiază specificațiile pentru produsele de date geografice. Acesta poate 
include o imagine de ansamblu, scopul specificației, identificarea produsului de date, conținutul și structura 
datelor, sistemul de referință, calitatea datelor, obținerea datelor, mentenanța datelor, prezentarea datelor, 
distribuția produsului de date, informații suplimentare și metadata.  
5.3.1.3 Conținutul și structura seturilor de date digitale trebuie definite în termenii unei scheme de aplicare și 
a catalogului de entități.  
Notă - Standardul ISO 19109 conține reguli privind schema de aplicare, iar Standardul ISO 19110 descrie 
metodologia de catalogare a elementelor pentru informațiile geografice.  
5.3.1.4 Modelul de informații aeronautice utilizat cuprinde datele aeronautice și informațiile aeronautice care 
trebuie schimbate între părțile procesului de informare aeronautică.  
5.3.1.5 Modelul de informații aeronautice utilizat trebuie să: 

a) utilizeze limbajul unificat de modelare (UML) pentru a descrie caracteristicile informațiilor aeronautice și
proprietățile lor, asocierile și tipurile de date; 



AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ             PIAC-AIM 

  Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă   

Ediția 1 18    2020 

b) cuprindă constrângeri privind valoarea datelor și reguli de verificare a datelor;
c) cuprindă prevederi privind metadatele așa cum este specificat la alin. 4.2 și 5.3.2; și
d) cuprindă modelul temporal care să permită reprezentarea evoluției proprietăților unei caracteristici a

informației aeronautice pe durata ciclului său de viață.  
5.3.1.6 Modelul de schimb de date aeronautice utilizat trebuie să: 

a) aplice un format de codare a datelor utilizat în mod obișnuit;
b) acopere toate clasele, atributele, tipurile de date și asocierile modelului de informare aeronautică detaliate

la alin. 5.3.1.5; și 
c) furnizeze un mecanism de extensie prin care grupuri de utilizatori pot extinde proprietățile elementelor

existente și să adauge noi caracteristici care nu afectează în mod negativ standardizarea globală. 
Nota 1 - Scopul utilizării formatului de codare a datelor folosite în mod obișnuit este de a asigura 
interoperabilitatea schimbului de date aeronautice între agențiile și organizațiile implicate în lanțul de procesare 
a datelor.  
Nota 2 - Exemple de formate de codare a datelor folosite în mod obișnuit cuprind Extensible Markup Language 
(XML), Geography Markup Language (GML) și JavaScript Object Notation (JSON). 
5.3.1.7 Hărțile sau diagramele trebuie utilizate pentru a completa seturile de date digitale. 

5.3.2 Metadate 
Fiecare set de date trebuie să cuprindă un set minim de metadate, astfel: 

a) numele organizației sau al entității care furnizează setul de date;
b) data și ora la care a fost furnizat setul de date;
c) perioada de valabilitate a setului de date; și
d) limitări cu privire la utilizarea setului de date.

Notă - Standardul ISO 19115 cuprinde cerințele privind metadatele informațiilor geografice. 

5.3.3 Seturi de date 
Notă - Un subiect privind datele poate să apară în seturile de date multiple. 

5.3.3.1 Set de date AIP 

Notă - Scopul setului de date AIP este de a sprijini tranziția domeniului ATM spre utilizarea seturilor de date 
digitale în locul produselor pe hârtie. De aceea, scopul său este definit luându-se în considerare posibilitatea 
ca datele conținute în set să fie utilizate în formatul digital de către furnizorii de servicii, ATC și utilizatorii 
spațiului aerian IFR/VFR.  
5.3.3.1.1 Setul de date AIP trebuie să includă următoarele date referitoare la următoarele subiecte 
(proprietățile indicate în paranteze fiind cele minime dacă este aplicabil): 

a) spațiul aerian în care se furnizează servicii de trafic aerian (ATS) (tip, nume, limite laterale, limite verticale,
clasa de spațiu aerian); 

b) spațiul aerian pentru activități speciale (tip, nume, limite laterale, limite verticale, restricții, activare);
c) rute ATS, și alte rute (indicativ, reguli de zbor);
d) segmente de rută (specificația de navigație, de la punctul, la punctul, drumul magnetic, lungime, limita

superioară, limita inferioară, altitudinea minimă pe rută (MEA), altitudinea minimă autorizată de trecere a 
obstacolelor (MOCA), direcția nivelului de croazieră, performanța de navigație cerută); 

e) punct de navigație – pe rută (identificare, locație, în ce constă/din ce este format);
f) aerodrom/heliport (indicatorul OACI de locație, nume, indicativ IATA, orașul deservit, certificat OACI, data

certificării, data de expirare a certificatului, tipul de control, cota aerodromului, temperatura de referință, 
declinația magnetică, punctul de referință); 

g) pista de decolare-aterizare (indicatorii direcțiilor de aterizare, lungime, lățime, tipul suprafeței, capacitate
portantă); 

h) direcția pistei de decolare - aterizare (indicatorul direcției de aterizare, drum adevărat, pragul, distanța
disponibilă pentru rulare la decolare (TORA), distanța disponibilă la decolare (TODA), distanța disponibilă 
pentru accelerare-oprire (ASDA), distanța disponibilă pentru aterizare (LDA)); 

i) aria de apropiere finală și de decolare (FATO) ( indicatorul direcției, lungime, lățime, punctul pragului);
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j) suprafața de aterizare și decolare (TLOF) (indicator de direcție, coordonatele punctului central, lungime,
lățime, tipul suprafeței); 

k) mijloc de radio-navigație (tip, identificare, nume, aerodromul/heliportul deservit, orele de operare,
declinația magnetică, frecvența/canal, poziție, cotă, drum magnetic, drum adevărat, direcția drum zero); 
Nota 1 - Descrierea subiectelor datelor, împreună cu proprietățile lor, tipul datelor și cerințele de calitate a 
datelor aplicabile, sunt furnizate în Anexa 1. 
Nota 2 - Setul de date AIP cuprinde Amendamentele și Suplimentele AIP relevante. 
5.3.3.1.2 Când nu este definită o proprietate pentru un caz particular al subiectelor listate la alin. 5.3.3.1.1, 
subsetul de date AIP trebuie să conțină o indicație explicită „nu se aplică”.  

5.3.3.2 Seturi de date de teren și obstaculare 
Notă - Datele de teren și obstaculare sunt folosite în următoarele aplicații de navigație: 

a) sistem de avertizare a proximității solului care are funcția de evitare a terenului și sistem de avertizare a
altitudinii minime de siguranță (MSAW); 

b) determinarea procedurilor contingente pentru a fi utilizate în caz de urgență pe timpul unei întreruperi a
apropierii sau a unei decolări; 

c) analiza limitelor de operare a aeronavei;
d) proiectare proceduri instrumentale (inclusiv proceduri de apropiere indirectă - circling);
e) determinarea unei proceduri „drift-down” pe rută și a unei locații de aterizare în condiții de urgență pe

rută; 
f) sistem avansat de control și ghidare a mișcării pe suprafață (A-SMGCS); și
g) producerea de hărți aeronautice și baze de date la bord.

Datele pot fi folosite și în alte aplicații cum ar fi instruire/simulator de zbor și sisteme de vedere sintetice, și pot 
ajuta la determinarea restricției de înălțime sau eliminarea obstacolelor care constituie un pericol pentru 
navigația aeriană.  
5.3.3.2.1 Seturi de date de teren 
5.3.3.2.1.1 O grilă de teren trebuie să fie unghiulară sau liniară și de formă regulată sau neregulată. 
Notă - În regiunile situate la latitudine mare, distanța între punctele grilei pe latitudine poate fi ajustată pentru 
a păstra o densitate liniară constantă a punctelor de măsurare. 
5.3.3.2.1.2 Seturile de date de teren trebuie să includă elemente spațiale (poziție și cotă), aspecte tematice și 
temporale de pe suprafața Pământului, care conțin elemente naturale, precum munți, dealuri, linii de creastă, 
văi, întinderi de apă, gheață și zăpadă permanente, dar nu includ obstacole. În funcție de metoda utilizată 
pentru culegerea datelor, terenul trebuie să reprezinte suprafața continuă care există pe suprafața terestră, 
partea superioară a vegetației sau o suprafață intermediară între cele două, cunoscută ca "prima suprafață 
reflectantă". 
5.3.3.2.1.3 În cadrul seturilor de date de teren trebuie furnizat un singur tip de element (de exemplu, terenul). 
Atributele care descriu elementul teren sunt cele menționate în Anexa 6, Tabelul A6-1. Atributele terenului 
enumerate în Anexa 6, Tabelul A6-1 reprezintă setul minim de atribute ale terenului, iar cele care sunt marcate 
ca obligatorii trebuie să fie înregistrate în setul de date de teren. 
5.3.3.2.1.4 Datele de teren pentru fiecare zonă trebuie să se conformeze cerințelor numerice aplicabile 
menționate în Anexa 1. 
5.3.3.2.2 Set de date de obstaculare 
5.3.3.2.2.1 Elementele datelor de obstaculare sunt acele elemente care trebuie să fie reprezentate în seturile 
de date prin puncte, linii sau poligoane.   
5.3.3.2.2.2 Într-un set de date de obstaculare, trebuie furnizate toate tipurile de elemente de obstaculare 
definite și fiecare dintre ele trebuie descris în conformitate cu lista de atribute obligatorii furnizată în Anexa 6, 
Tabelul A6-2.  
Notă – Prin definiție obstacolele pot fi fixe (permanente sau temporare) sau mobile. Atributele specifice 
asociate tipurilor de obstacole mobile și temporare sunt menționate în Anexa 6, Tabelul A6-2 ca atribute 
opționale. Atunci când aceste tipuri de obstacole sunt furnizate în setul de date, sunt necesare atribute 
corespunzătoare care descriu astfel de date.  
5.3.3.2.2.3 Datele de obstaculare pentru fiecare zonă trebuie să se conformeze cerințelor numerice aplicabile 
cuprinse în Anexa 1.  
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5.3.3.2.2.4 Specificațiile produs de date de obstaculare, însoțite de coordonatele geografice pentru fiecare 
aerodrom, incluse în setul de date, trebuie să conțină o descriere a următoarelor zone: 
- Zonele 2a, 2b, 2c, 2d;
- suprafața traiectoriei de zbor la decolare;
- suprafețele de limitare a obstacolelor.

Notă – Datele de teren pentru Zona 4 și datele de obstaculare pentru Zona 2, în mod normal, sunt suficiente 
pentru producerea Hărții de Teren pentru Apropiere de Precizie - OACI. Date de obstaculare pentru Zona 4 
mai detaliate pot fi puse la dispoziție în conformitate cu cerințele privind datele de obstaculare din Zona 4 
prevăzute în Anexa 6, Tabelul A6-2. Îndrumări referitoare la obstacolele corespunzătoare pentru acest tip de 
hartă sunt incluse în „Aeronautical Chart Manual” (Document OACI 8697). 

5.3.3.3 Seturi de date cartografice de aerodrom 
Nota 1 - Datele cartografice de aerodrom includ informații geografice de aerodrom care sprijină aplicații ce 
îmbunătățesc cunoașterea situației de către utilizator, sau suplimentează navigația pe aerodrom, contribuind 
astfel la creșterea marjelor de siguranță și a eficienței operaționale. Seturile de date cartografice de aerodrom, 
având acuratețea corespunzătoare a elementelor de date, facilitează îndeplinirea cerințelor privind luarea 
deciziilor prin colaborare, cunoașterea situației generale, și aplicațiile privind orientarea pe aerodrom care sunt 
destinate să fie folosite, printre altele, în următoarele aplicații specifice navigației aeriene: 

a) poziția aeronavelor pe căile de rulare, inclusiv hărți cu poziția aeronavei în mișcare, ghidarea și
operațiunile de mișcare a aeronavei pe suprafața de manevră (cum este A-SMGCS); 

b) situația traficului, inclusiv supravegherea și detectarea incursiunilor și avertizarea asupra acestora;
c) facilitarea informării aeronautice cu privire la aerodrom, inclusiv mesajele NOTAM;
d) managementul resurselor și facilităților de aerodrom; și
e) producerea hărților aeronautice.

Datele cartografice de aerodrom pot fi folosite și în alte aplicații, cum ar fi simulatoare pentru instruire/zbor și 
pentru sisteme de vedere sintetice.  
Nota 2 - Datele cartografice de aerodrom sunt organizate și aranjate în bazele de date cartografice de 
aerodrom (AMDBs) pentru a ușura stocarea electronică și utilizarea lor în aplicații corespunzătoare.  
Nota 3 - Conținutul seturilor de date cartografice de aerodrom este definit în Radio Technical Commission for 
Aeronautics (RTCA) Document DO 272D/European Organization for Civil Aviation Equipment (EUROCAE) 
Document ED 99 - User Requirements for Aerodrome Mapping Information.  
Nota 4 - Elemente ale metadatelor aplicabile datelor cartografice de aerodrom sunt conținute în RTCA DO-
291B/EUROCAE ED-119B - Interchange Standards for Terrain, Obstacle, and Aerodrome Mapping Data. 
5.3.3.3.1 Date cartografice de aerodrom – cerințe privind furnizarea. 
Datele cartografice de aerodrom trebuie susținute de date electronice de teren și obstaculare pentru Zona 3 
pentru a asigura uniformitatea și calitatea tuturor datelor geografice privind aerodromul. 
Nota 1 – Cerințele privind acuratețea și integritatea datelor cartografice de aerodrom sunt conținute în Anexa 
1. 
Nota 2 – Datele electronice de teren și obstaculare ale Zonei 3 și datele cartografice de aerodrom pot fi 
generate utilizând tehnici comune de achiziție și pot fi gestionate în cadrul unui sistem unic de informare 
geografică (GIS).  
Nota 3 – Conținutul seturilor de date cartografice de aerodrom este definit în RTCA DO 272D/EUROCAE ED-
99D. 

5.3.3.4 Setul de date privind procedurile de zbor instrumental 
Notă - Scopul setului de date privind procedurile de zbor instrumental este de a sprijini tranziția domeniului 
ATM spre utilizarea seturilor de date digitale în locul produselor pe hârtie. Prin urmare, domeniul său (setul de 
date privind procedurile de zbor instrumental) este definit luând în considerare perspectiva ca datele conținute 
în acest set să fie folosite în format digital de către furnizorii de servicii, ATC și utilizatorii IFR/VFR ai spațiului 
aerian.  
5.3.3.4.1 Setul de date privind procedurile de zbor instrumental trebuie să includă date privind următoarele 
subiecte, care cuprind cel puțin proprietățile indicate în paranteze (dacă este cazul):  

a) procedura (toate proprietățile);
b) segment din procedură (toate proprietățile);
c) segmentul apropierii finale (toate proprietățile);
d) punct al procedurii (toate proprietățile);
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e) procedură de așteptare (toate proprietățile); și
f) procedură pentru elicoptere (toate proprietățile).

Notă - Descrierea subiectelor împreună cu proprietățile lor, tipul de date și cerințele de calitate a datelor 
aplicabile, sunt furnizate în Anexa 1.  
5.3.3.4.2 De asemenea, setul de date privind procedurile de zbor instrumental trebuie să răspundă cerințelor 
de publicare a datelor conținute în Procedures for Air Navigation Services - Aircraft Operations (PANS-OPS, 
Document OACI 8168), Volume II - Construction of Visual and the Instruments Flight Procedures. 

5.4 Servicii de Distribuire 
5.4.1 Generalități 

5.4.1.1 Distribuirea către următorul utilizator diferă în funcție de metoda de livrare aplicată, care poate fi: 
a) Distribuirea fizică. Mijlocul prin care distribuirea datelor aeronautice și a informațiilor aeronautice este

realizată prin livrarea unui pachet fizic (ex. servicii poștale); sau 
b) Distribuirea electronică directă. Mijlocul prin care distribuirea datelor aeronautice și informațiilor

aeronautice este realizată automat prin utilizarea unei conexiuni electronice directe între AIS și următorul 
utilizator.  
5.4.1.2 Metodele diferite de livrare și tipurile de suporturi pentru furnizarea datelor pot necesita proceduri 
diferite de distribuire, cu scopul de a asigura calitatea cerută a datelor. 
Notă - Îndrumări suplimentare privind distribuirea seturilor de date digitale pot fi găsite în Manual on System-
wide Information Management (SWIM) Concept (Document OACI 10039). 
5.4.1.3 O listă de control a seturilor de date disponibile, inclusiv datele lor efective și de publicare, trebuie pusă 
la dispoziție pentru a permite utilizatorilor să se asigure că folosesc datele în vigoare. 
 5.4.1.4 O listă de control a seturilor de date trebuie pusă la dispoziție prin același mecanism de distribuire ca 
și cel utilizat pentru seturile de date.  

5.4.2 Distribuire NOTAM 
5.4.2.1 Serviciul de informare aeronautică ia măsurile necesare pentru îndeplinirea cerințelor operaționale 
pentru emiterea și primirea mesajelor NOTAM distribuite prin telecomunicații. 
Notă - Se pot face aranjamente pentru schimbul direct al mesajelor SNOWTAM (vezi Anexa 4) între 
aerodromuri/heliporturi. 
5.4.2.2 Schimbul internațional de mesaje ASHTAM (vezi 5.2.5.1.6) și NOTAM, în situația în care statele 
continuă să utilizeze NOTAM pentru distribuirea informațiilor privind activitatea vulcanică, trebuie să includă și 
centrele consultative privind cenușa vulcanică și centrele desemnate prin acord regional de navigație aeriană 
pentru operarea Serviciului AFS pentru Securizarea Informațiilor și Datelor de Aviație (SADIS) și Serviciului 
Internet (WIFS) al Sistemului Mondial de Prognoze de Zonă (WAFS) și trebuie să țină cont de cerințele 
operațiunilor la distanțe mari.  
5.4.2.3 Schimbul de mesaje NOTAM între birourile NOTAM internațional și între birourile NOTAM internațional 
și unitățile de procesare  a mesajelor NOTAM multinaționale trebuie să acopere nevoile personalului 
operațional inclusiv a membrilor echipajelor de zbor, în măsura în care este posibil. 
 5.4.2.4 Oricând este posibil, trebuie utilizat un sistem predeterminat de distribuire pentru mesajele NOTAM 
transmise prin AFS în conformitate cu prevederile alin. 6.3.2.3 din Anexa 15 OACI transpusă prin PIAC-AIM, 
cu respectarea cerințelor de la alin. 5.4.2.3. 
5.4.2.5 La primirea unei solicitări, Biroul NOTAM Internațional trebuie să distribuie seriile de mesaje NOTAM, 
altele decât cele distribuite internațional. 

5.5 SERVICII DE INFORMARE ÎNAINTEA ZBORULUI 
5.5.1 Acoperirea geografică a serviciilor de informare înaintea zborului trebuie determinată și revăzută 
periodic. În general, zona de acoperire trebuie să fie limitată la regiunea de informare a zborurilor (FIR) în 
cadrul căreia este localizat aerodromul/heliportul, regiunile de informare a zborurilor adiacente și toate rutele 
aeriene sau porțiuni de rută pe care se zboară fără aterizare intermediară, care încep la aerodrom/heliport și 
se extind dincolo de regiunile de informare a zborurilor (FIRs) menționate.  
5.5.2 Chiar dacă mesajele NOTAM cu indicator de scop „M” nu sunt considerate ca subiect pentru briefing, 
dar sunt disponibile la cerere, toate mesajele NOTAM trebuie furnizate pentru briefing în mod prestabilit, iar 
reducerea conținutului trebuie să fie la alegerea utilizatorului.  
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5.5.3 Sistemele automatizate de informare înaintea zborului trebuie folosite pentru a pune la dispoziția 
personalului operațional, inclusiv membrilor  echipajelor, datele aeronautice și informațiile aeronautice 
necesare pentru auto-informare, planificarea zborului și serviciului de informare a zborurilor. Datele și 
informațiile aeronautice puse la dispoziție trebuie să se conformeze prevederilor RACR-AIS, ediția în vigoare. 
5.5.4 Facilitățile de auto-informare ale unui sistem automatizat de informare înaintea zborului, trebuie să 
asigure accesul personalului operațional, inclusiv membrilor echipajelor și al altor categorii de personal 
aeronautic interesat, pentru consultarea serviciului de informare aeronautică (AIS), prin telefon sau alte 
mijloace de comunicații convenabile, după cum este necesar. Interfața om/mașină a unei astfel de facilități 
trebuie să asigure accesul ușor, într-un mod ghidat, la toate datele și informațiile care sunt relevante. 
5.5.5 Sistemele automatizate de informare înaintea zborului care asigură date aeronautice și informații 
aeronautice pentru auto-informare, planificarea zborului și serviciul de informare a zborului trebuie:  

a) să asigure actualizarea continuă și la timp a bazei de date a sistemului, precum și monitorizarea validității 
și calității datelor aeronautice stocate; 

b) să permită accesul în sistem a personalului operațional, inclusiv a membrilor echipajelor și a oricărui alt 
personal sau utilizator aeronautic interesat, prin mijloace de telecomunicații convenabile; 

c) să asigure furnizarea datelor și informațiilor aeronautice accesate în copie pe suport de hârtie, la cerere, 
după cum este necesar; 

d) să utilizeze proceduri de acces și interogare bazate pe abrevierile de text în clar și indicatorii de locații 
OACI, după caz, sau bazate pe o interfață tip meniu comandată de utilizator, ori pe un alt mecanism adecvat, 
după cum a fost agreat între autoritatea aeronautică civilă și operatorul în cauză; și 

e) să asigure răspunsul rapid la o solicitare de informații din partea unui utilizator. 
Notă - Abrevierile, codurile și indicatorii de locație OACI sunt date în PANS-ABC (Document OACI 8400), 
respectiv Document OACI 7910.  
5.5.6 Sistemele automatizate de informare înaintea zborului care asigură un punct de acces integrat, comun 
pentru personalul operațional, inclusiv membrii echipajelor de zbor și oricare alt personal aeronautic interesat, 
la datele aeronautice și informațiile aeronautice în conformitate cu prevederile alin. 5.5.3 și la informațiile 
meteorologice în conformitate cu prevederile alin. 9.4.1 din Anexa 3 OACI – Serviciul Meteorologic pentru 
Navigația Aeriană Internațională (transpuse în RACR-ASMET, ediția în vigoare), se stabilesc în baza unui 
acord încheiat între furnizorul de servicii de informare aeronautică și furnizorul de servicii meteorologice.   
5.5.7 Atunci când sistemele automatizate de informare înaintea zborului asigură un punct de acces integrat, 
comun pentru personalul operațional, inclusiv membrii echipajelor de zbor și oricare alt personal aeronautic 
interesat, la datele aeronautice și informațiile aeronautice, furnizorul serviciului de informare aeronautică este 
responsabil pentru calitatea și actualitatea datelor aeronautice și informațiilor aeronautice furnizate prin 
intermediul unui astfel de sistem. 
Notă - Furnizorul de servicii meteorologice este responsabil pentru calitatea informațiilor meteorologice 
furnizate cu ajutorul unui astfel de sistem.  

 
 

CAPITOLUL 6 
ACTUALIZAREA INFORMAȚIILOR AERONAUTICE 

6.1 ACTUALIZAREA PRODUSELOR DE INFORMARE AERONAUTICĂ 
6.1.1 Același ciclu de actualizare trebuie să se aplice atât Publicației de Informare Aeronautică (AIP), cât  și 
seturilor de date digitale, pentru a asigura concordanța elementelor de date care apar în mai multe produse 
de informare aeronautică. 

6.1.2 Specificații privind Amendamentele AIP 
6.1.2.1 Intervalul regulat de publicare a Amendamentului AIP trebuie specificat în AIP, Partea I – Generalități 
(GEN). 
Notă - Material de îndrumare cu privire la stabilirea intervalelor dintre datele de publicare a Amendamentelor 
AIP este conținut în Aeronautical Information Services Manual (Document OACI 8126).  
6.1.2.2 Atunci când nu se publică un Amendament AIP la data sau la intervalul de timp prestabilit, trebuie 
transmisă o notificare NIL prin lista cu mesajele NOTAM în vigoare. 
6.1.2.3 Utilizarea amendamentelor de mână sau a adnotărilor trebuie să fie menținută la minimum.  
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6.1.2.4 Dacă AIP este produs în mai multe volume, fiecare volum trebuie să includă servicii separate de 
amendamente. 

6.1.3 Specificații privind Suplimentele AIP 
În cazul în care într-un Supliment AIP apare o eroare sau perioada de validitate a unui Supliment AIP este 
modificată, trebuie publicat un nou Supliment AIP. 
Nota 1 - În cazul unor constrângeri de timp care nu permit distribuirea în timpul necesar a Suplimentului AIP 
se aplică cerințele pentru NOTAM. 
Nota 2 - Material de îndrumare privind utilizarea Suplimentelor AIP împreună cu exemple, este conținut în 
Aeronautical Information Services Manual (Document OACI 8126). 

6.1.4 Specificații privind mesajele NOTAM 
6.1.4.1 Pentru ca părțile afectate să ia măsurile necesare, mesajele NOTAM trebuie publicate cu suficient timp 
înainte, cu excepția cazurilor de indisponibilitate, activități vulcanice, eliberare de materiale radioactive, 
substanțe toxice și a altor evenimente care nu pot fi prevăzute. 
6.1.4.2 Mesajele NOTAM prin care se notifică indisponibilitatea mijloacelor de navigație aeriană, facilităților 
sau serviciilor de comunicații trebuie să conțină o estimare a perioadei de indisponibilitate sau a datei și orei 
la care vor fi repuse în serviciu. 
6.1.4.3 Trebuie notificată cu cel puțin șapte zile în avans activarea zonelor periculoase, restricționate sau 
interzise stabilite, precum și alte activități care necesită restricții temporare ale spațiului aerian, cu excepția 
operațiunilor în situații de urgență. 
6.1.4.3.1 Notificarea privind anularea ulterioară a activităților sau reducerea orelor de activitate sau a 
dimensiunilor spațiului aerian trebuie dată cât mai repede posibil.  
Notă - Atunci când este posibil, notificarea va fi făcută cu cel puțin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare a 
restricțiilor pentru a permite finalizarea oportună a procesului de notificare și să faciliteze planificarea utilizării 
spațiului aerian. 
6.1.4.3.2 Activarea și dezactivarea zonelor rezervate temporar/TRA și a zonelor segregate temporar/TSA se 
notifică în conformitate cu reglementările specifice aplicabile.  
6.1.4.4 Într-un interval trei luni de la emiterea unui mesaj NOTAM permanent, informația conținută în acesta 
trebuie inclusă în produsele de informare aeronautică afectate.  
6.1.4.5 Într-un interval de trei luni de la emiterea unui mesaj NOTAM temporar de lungă durată, informația 
conținută în mesajul NOTAM trebuie inclusă în Suplimentul AIP. 
6.1.4.6 Atunci când un mesaj NOTAM cu termen estimat de valabilitate depășește în mod neașteptat perioada 
de trei luni, trebuie emis un mesaj NOTAM nou, cu excepția cazului în care este de așteptat ca starea/situația 
să dureze în plus o perioadă de timp mai mare de trei luni. În acest caz se emite un Supliment AIP.   
6.1.4.7 Atunci când un Amendament AIP sau un Supliment AIP este publicat în conformitate cu procedurile 
AIRAC, furnizorul AIS trebuie să emită un așa-numit „Trigger NOTAM” care să cuprindă o descriere sumară a 
conținutului, data și ora efectivă, precum și numărul de referință al amendamentului sau al suplimentului. 
6.1.4.7.1 Trigger NOTAM intră în vigoare la aceeași dată și oră efectivă ca și amendamentul sau suplimentul 
referință și rămâne în vigoare în buletinul de informare înaintea zborului pentru o perioadă de paisprezece zile.  
6.1.4.7.2 În cazul unui Supliment AIP, Trigger NOTAM trebuie să rămână în vigoare pentru o perioadă de 
paisprezece zile.  
6.1.4.7.3 În cazul unui Supliment AIP care este în vigoare pentru o perioadă de timp mai mică de paisprezece 
zile, Trigger NOTAM trebuie să rămână în vigoare pentru perioada completă de valabilitate a Suplimentului 
AIP.  
6.1.4.7.4 În cazul unui Supliment AIP care este în vigoare pentru paisprezece zile sau mai mult, Trigger 
NOTAM trebuie să rămână în vigoare pentru cel puțin paisprezece zile.  
Notă - Material de îndrumare privind generarea unui mesaj NOTAM care informează cu privire la existența 
unor Amendamente AIP AIRAC sau Suplimente AIP (Trigger NOTAM) este conținut în Documentul OACI 
8126.  

6.1.5 Specificații privind actualizările datelor digitale 
6.1.5.1 Intervalul de actualizare a seturilor de date digitale trebuie menționat în specificația produsului de date. 
6.1.5.2 Seturile de date care au fost puse la dispoziție în avans (în conformitate cu ciclul AIRAC) trebuie 
actualizate cu modificările non-AIRAC care au loc între data de publicare și cea efectivă.  
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CATALOGUL DE DATE AERONAUTICE 
Nota 1 - Catalogul de Date Aeronautice reprezintă o descriere generală a domeniului de aplicare a datelor 
privind Managementul Informațiilor Aeronautice (AIM) și consolidează toate datele care pot fi colectate și 
întreținute de Serviciul de Informare Aeronautică (AIS). Acesta furnizează o referință pentru cerințele privind 
originarea și publicarea datelor aeronautice.  
Nota 2 - Catalogul de Date Aeronautice reprezintă mijlocul prin care România facilitează identificarea 
organizațiilor și autorităților responsabile pentru originarea datelor aeronautice și a informațiilor aeronautice. 
De asemenea, pune la dispoziție lista comună a termenilor și facilitează aranjamentele formale dintre 
originatorii de date și furnizorul AIS. Acesta include cerințele de calitate a datelor aplicabile de la originare 
până la publicare.  
Note 3 - Catalogul de Date Aeronautice cuprinde subiectele de date aeronautice, proprietățile și sub-
proprietățile, organizate astfel: 

- Tabelul A1-1 – Date de aerodrom; 
- Tabelul A1-2 – Date privind spațiul aerian; 
- Tabelul A1-3 – Date privind rutele ATS și alte rute; 
- Tabelul A1-4 – Date privind procedurile de zbor instrumental; 
- Tabelul A1-5 – Date privind mijloacele/sistemele de radionavigație; 
- Tabelul A1-6 – Date de obstaculare; 
- Tabelul A1-7 – Date geografice; 
- Tabelul A1-8 – Date de teren; 
- Tabelul A1-9 – Tipuri de date; și 
- Tabelul A1-10 – Informații privind reglementări, servicii și proceduri naționale și locale. 

Nota 4 - Catalogul de Date Aeronautice furnizează descrieri detaliate a tuturor subiectelor, proprietăților și sub-
proprietăților, cerințele de calitate a datelor și tipurile de date.  
Nota 5 - Tipurile de date descriu natura proprietății și a sub-proprietății și specifică elementele de date care 
trebuie colectate. 
Nota 6 - Tabelele Catalogului de Date Aeronautice sunt compuse din următoarele coloane: 

(1)  Subiectul pentru care se colectează datele; 
(2) (3) Proprietatea este o caracteristică identificabilă a unui subiect care, mai departe, poate fi definită în 
sub-proprietăți. Clasificarea unui element de catalog ca subiect, proprietate sau sub-proprietate nu impune 
un anumit model de date. 
(4) Datele sunt clasificate în diferite tipuri. A se vedea Tabelul A1-9 pentru mai multe informații referitoare la 
tipurile de date. 
(5) O descriere a elementului de date. 
(6) Notele sunt informații suplimentare sau condiții de furnizare.  
(7) Cerințele privind acuratețea datelor aeronautice se bazează pe un nivel de încredere de 95%. Pentru 

acele repere și puncte care au un dublu scop (spre exemplu punct de așteptare și punct de apropiere 
întreruptă) se aplică un nivel de acuratețe mai ridicat. Cerințele privind acuratețea pentru datele de teren și 
obstaculare se bazează pe un nivel de încredere de 90%. 

(8) Clasificarea integrității. 
(9) Tipul originării. Datele de poziție pot fi măsurate, calculate sau declarate. 
(10) Rezoluția de publicare. Rezoluțiile de publicare pentru datele de poziție geografică (latitudine și 

longitudine) sunt aplicabile coordonatelor exprimate în grade, minute și secunde. Atunci când se utilizează un 
format diferit (cum ar fi grade cu zecimale pentru seturile de date digitale) sau când locația este semnificativ 
mai departe spre nord/sud, rezoluția de publicare trebuie să fie proporțională cu cerințele de acuratețe. 

(11) Rezoluția hărții. 
Nota 7 - Catalogul de Date Aeronautice conține cerințele de calitate privind datele aeronautice așa cum sunt 
prezentate în RACR-HA, RACR-ATS, RACR-AD-PETA, RACR-AD-PETH, RACR-AIS, PANS-OPS (Document 
OACI 8168) Volumul II, edițiile în vigoare. Structura Catalogului de Date Aeronautice este astfel proiectată 
pentru a se adapta cerințelor de calitate viitoare privind proprietățile și sub-proprietățile datelor aeronautice.  

Anexa nr. 1 
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Tabel A 1-1 Date de aerodrom/heliport 

Subiect Proprietate Sub-
Proprietate 

Tip Descriere Nota Acuratețe Integritate Tip 
originare 

Rez. Publi 
care 

Rez. 
harta 

Aerodrom/ 
Heliport 

 Suprafață delimitată pe pământ sau pe apă, care 
cuprinde clădiri, instalații și echipamente, 
destinată să fie utilizată, în totalitate sau în parte, 
pentru sosirea, plecarea și deplasarea la sol a 
aeronavelor. 

      

 Indicativ   Indicativul aerodromului/ heliportului       
 Indicator 

OACI de 
localizare 

Text Indicator OACI de localizare a 
aerodromului/heliportului, format din 4 litere, așa 
cum este prezentat în Documentul OACI  7910 
(Indicatori de Localizare) 

dacă 
există 

     

 Indicativ 
IATA 

Text Identificator care este atribuit unei locații în 
conformitate cu normele IATA (rezoluția 767).      

dacă 
există 

     

 Altele Text Un identificator de aeroport definit la nivel local, 
dacă este diferit de indicatorul de localizare 
OACI. 

      

Nume  Text Numele oficial principal al unui aerodrom, așa 
cum este stabilit de autoritatea competentă. 

      

Orașul 
deservit 

 Text Numele întreg al orașului sau al localității 
deservită de aerodrom/heliport. 

      

Tipul de trafic 
permis 

         

 Internațional/ 
național 

Lista 
coduri 

Se precizează dacă sunt permise zboruri 
internaționale și/sau naționale pe 
aerodrom/heliport. 

      

 IFR/ VFR Lista 
coduri 

Se precizează dacă sunt permise zboruri IFR 
și/sau VFR pe aerodrom/heliport. 

      

 Regulat/ 
neregulat 

Lista 
coduri 

Se precizează dacă sunt permise zboruri 
regulate și/sau neregulate la aerodrom/heliport. 

      

 Civil/ militar Lista 
coduri 

Se precizează dacă sunt permise zboruri civile 
de aviație comercială și/sau aviație generală 
și/sau zboruri militare pe aerodrom/heliport. 

      

 Utilizare 
restricționată 

Text Se precizează dacă un aerodrom sau heliport nu 
este deschis publicului larg (doar pentru uzul 
proprietarilor). 

      

Tipul 
heliportului 

 Text Tipul heliportului (de suprafață, în terase, pe 
nave sau heliplatformă) 

      

Tipul 
controlului 

 Text Se precizează dacă un aerodrom se află sub 
control civil, militar sau mixt 
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Subiect Proprietate Sub-
Proprietate 

Tip Descriere Nota Acuratețe Integritate Tip 
originare 

Rez. Publi 
care 

Rez. 
harta 

Certificat  Text Se precizează dacă aeroportul este sau nu este 
certificat conform normelor OACI sau cu 
Regulamentul (UE) nr. 139/2014 

      

Data 
certificării 

 Data Data la care AACR a emis certificatul 
aeroportului 

      

Data expirării 
certificatului 

 Data Data de la care certificatul aeroportului nu mai 
este valabil   

      

Cota 
aerodromului 

         

 Cota Cota Distanța verticală deasupra Nivelului Mediu al 
Mării a punctului cel mai înalt de pe suprafața de 
aterizare. 

 0.5 m esențial măsurat 1m sau    
1 ft 

1m sau 
1 ft 

 Ondulația 
geoidului 

Înălțime Ondulația geoidului măsurată la poziția cotei 
aerodromului/heliportului. 

când 
este 
nevoie 

0.5 m esențial măsurat 1m sau    
1 ft 

1m sau 
1 ft 

Temperatura 
de referință 

 Valoare Media lunară a valorilor temperaturilor maxime 
zilnice, înregistrate la un aerodrom în luna cea 
mai caldă lună a anului (luna cea mai caldă fiind 
cea în care temperatura medie lunară este cea 
mai ridicată). Trebuie calculată media acestei 
temperaturi pe mai mulți ani. 

      

Temperatura 
minimă medie 

 Valoare Media minimelor de temperatură din cea mai 
rece lună a anului, pe ultimii cinci ani de 
colectare a datelor, măsurate la cota 
aerodromului. 

 5 grade     

Declinația 
magnetică 

  Diferența unghiulară dintre Nordul Adevărat și 
Nordul Magnetic. 

 1 grad esențial măsurat 1 grad 1 grad 

 Unghi Unghi Valoarea unghiului declinației magnetice       
 Data Data Data la care declinația magnetică a avut 

valoarea corespunzătoare. 
      

 Modificarea 
anuală 

Valoare Rata de modificare anuală a declinației 
magnetice. 

      

Punct de 
referință 

  Localizarea geografică desemnată a unui 
aerodrom. 

      

 Poziția Punct Localizarea geografică a punctului de referință al 
aerodromului. 

 30 m rutină măsurat/ 
calculat 

1 sec 1 sec 

 Amplasare Text Localizarea punctului de referință pe aerodrom.       
 Direcție Text Direcția punctului de referință al aerodromului în 

raport cu centrul orașului sau al localității 
deservită de aerodrom. 

      

 Distanța Dis 
tanța 

Distanța punctului de referință al aerodromului 
față de centrul orașului sau al localității deservită 
de aerodrom 
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Subiect Proprietate Sub-
Proprietate 

Tip Descriere Nota Acuratețe Integritate Tip 
originare 

Rez. Publi 
care 

Rez. 
harta 

Indicator al 
direcției de 
aterizare 

 Un dispozitiv pentru indicarea vizuală a direcției 
desemnată pentru decolare și aterizare. 

      

 Amplasare  Text Localizarea indicatorului direcției de aterizare.       
Iluminare  Text Iluminarea indicatorului direcției de aterizare. dacă 

există 
     

Sursă de 
alimentare 
cu energie 
electrică de 
rezervă 

        

 Caracteristici  Text Descrierea sursei de alimentare electrică de 
rezervă. 

      

Timp de 
comutare 

 Valoare Timpul de comutare pe sursa de alimentare 
electrică de rezervă. 

      

Anemometru         
 Amplasare  Text Localizarea anemometrului       

Iluminare   Iluminarea anemometrului dacă 
există 

     

Far de 
aerodrom/ 
Far de 
identificare 
(ABN / IBN) 

 Far de aerodrom/ far de identificare folosit pentru 
a indica poziția unui aerodrom/heliport din aer.   

      

 Amplasare Text  Localizarea farului de aerodrom/heliport/ farului 
de identificare. 

dacă 
există 

     

Caracteristici Text  Descrierea farului de aerodrom/heliport/ farului 
de identificare. 

      

Orar de 
funcționare 

Program  Orarul de funcționare a farului de aerodrom/ 
heliport/ farului de identificare.       

      

Indicatorul 
de direcție a 
vântului 

        

 Amplasare Text  Localizarea indicatorului de direcție a vântului.       
Iluminare Text  Iluminarea indicatorului de direcție a vântului.       

Punct de 
observare 
RVR 

 Punct de observare RVR.       

 Poziție Punct  Localizarea geografică a punctelor de observare 
RVR. 

      

Zona 
frecvenței 

 Parte desemnată a suprafeței de mișcare unde o 
frecvență anume este cerută de controlul 
traficului aerian sau de controlul la sol. 

      

 Stație  Text Numele stației care furnizează serviciul.       
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Subiect Proprietate Sub-
Proprietate 

Tip Descriere Nota Acuratețe Integritate Tip 
originare 

Rez. Publi 
care 

Rez. 
harta 

Frecvență  Valoare Frecvența stației care furnizează serviciul.       
Limite  Poligon Limitele zonei frecvenței.       

Punct 
periculos 

 Un loc pe suprafața de mișcare a aerodromului, 
cu un istoric sau cu un risc potențial de coliziune 
sau incursiune pe pistă care necesită atenția 
sporită a piloților sau a conducătorilor auto. 

      

 Identificator  Text Identificatorul Punctului periculos.       
Observație  Text Informații suplimentare despre Punctul periculos.       
Geometrie  Poligon Zona geografică a Punctului periculos.       

Pista  O suprafață dreptunghiulară definită pe un 
aerodrom terestru, amenajată pentru decolarea 
și aterizarea aeronavelor. 

      

 Indicativ  Text Indicativul textual complet al pistei folosit pentru 
identificarea individuală a acesteia, la un 
aerodrom/heliport. (Ex. 09/27, 02R/20L, RWY 1) 

      

Lungimea 
nominală 

 Dis 
tanță 

Întinderea longitudinală declarată a pistei pentru 
calcule operaționale (de performanță). 

 1m critic măsurat 1m sau 1ft 1 m 

Lățimea 
nominală 

 Dis 
tanță 

Întinderea transversală declarată a pistei pentru 
calcule operaționale (de performanță). 

 1m esențial măsurat 1m sau 1ft 1 m 

Geometrie  Poligon Geometria elementului Pistă, suprafeței decalate 
și a intersecției cu pista. 

      

Puncte ale 
axului pistei 

         

 Poziție Punct Poziția geografică a axului pistei la fiecare capăt 
al acesteia, la prelungirea de oprire și la 
începutul fiecărei zone a traiectoriei de zbor la 
decolare, precum și la fiecare modificare 
semnificativă a pantei pistei și a prelungirii de 
oprire. 

Definiți
a 
RACR-
HA, 
alin. 
3.8.4.2 

1m critic măsurat   

 Cota Cota Cota punctului corespunzător de pe axul pistei.  
Pentru apropieri de neprecizie orice puncte 
intermediare înalte și joase semnificative 
existente de-a lungul pistei trebuie măsurate cu 
o acuratețe de jumătate de metru sau jumătate 
de picior (vezi Nota 3) 

 0,25m critic măsurat   

 Ondulația 
geoidului 

Înălțime Ondulația geoidului la punctul corespunzător de 
pe axul pistei. 

      

Marcajul de 
ieșire de pe 
pistă 

         

 Marcajul de 
ghidare spre 
ieșire. 

Linie Localizarea geografică a marcajului de ieșire de 
pe pistă. 

 0,5m esențial măsurat 1/100 
sec 

1 
sec 

 Culoare Text Culoarea marcajului de ieșire de pe pistă.       
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Subiect Proprietate Sub-
Proprietate 

Tip Descriere Nota Acuratețe Integritate Tip 
originare 

Rez. Publi 
care 

Rez. 
harta 

 Stil Text Stilul marcajului de ieșire de pe pistă.       
 Direcția Lista de 

coduri 
Direcția marcajului de ieșire de pe pistă (sens 
unic sau dublu sens). 

      

Tipul 
suprafeței 

 Text Tipul suprafeței pistei definit conform RACR-AD-
PETA. 

      

Rezistența          
 PCN* Text Numărul de clasificare a pavajului       
 PCR† Text Ratingul de clasificare a pavajului       
 Tipul de 

pavaj* 
Text Tipul de pavaj considerat pentru determinarea 

ACN-PCN (numărul de clasificare a aeronavei - 
numărul de clasificare a pavajului). 

      

 Tipul de 
pavaj† 

Text Tipul de pavaj considerat pentru determinarea 
ACR-PCR (ratingul de clasificare a aeronavei - 
ratingul de clasificare a pavajului). 

      

 Categoria 
terenului de 
fundație 

Text Categoria de rezistență a fundației pistei.       

 Presiunea 
admisibilă 

Text Categoria de presiune maximă admisibilă în 
pneuri, sau valoarea maximă admisibilă a 
presiunii în pneuri. 

      

 Metoda de 
evaluare 

Text Metoda de evaluare folosită.       

Banda pistei   Zonă definită, care include pista, unde există, 
prelungirea de oprire, destinată: 
a) să reducă riscul de deteriorare pentru 
aeronava care iese în afara pistei; și 
b) să protejeze aeronava care zboară deasupra 
ei în timpul operațiunilor de decolare sau 
aterizare. 

      

 Lungime Dis 
tanță 

Întinderea longitudinală a benzii pistei.       

 Lățime Dis 
tanță 

Întinderea transversală a benzii pistei.       

 Tipul 
suprafeței 

Text Tipul suprafeței benzii pistei.       

Acostament   Zonă adiacentă marginii unui pavaj, construită 
astfel încât să asigure trecerea de pe pavaj pe 
suprafața alăturată. 

      

 Geometrie Poligon Localizarea geografică a acostamentelor pistei.       

 
* Aplicabil până la 27 noiembrie 2024 
† Aplicabil începând cu 28 noiembrie 2024 
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Subiect Proprietate Sub-
Proprietate 

Tip Descriere Nota Acuratețe Integritate Tip 
originare 

Rez. Publi 
care 

Rez. 
harta 

 Tipul 
suprafeței 

Text Tipul suprafeței acostamentului pistei.       

 Lățime Dis-
tanță 

Lățimea acostamentului pistei.  1m esențial măsurat 1m sau 1ft  

Platformă 
antisuflu 

  Suprafață special amenajată și plasată adiacent 
capătului unei piste pentru a elimina efectul 
eroziv de vânt puternic produs de avioane la 
începutul rulării la decolare. 

      

 Geometrie Poligon Localizarea geografică a platformei antisuflu.       
Zona degajată 
de obstacole 

  Existența unei zone degajate de obstacole 
pentru o pistă cu apropiere de precizie Cat. I. 

dacă 
există 

     

Marcajul pistei          
 Tip Text Tipul marcajului pistei       
 Descriere Text Descrierea marcajelor pistei.       
 Geometrie Poligon Localizarea geografică a marcajului pistei.       
Luminile 
axului pistei 

         

 Lungime Dis-
tanță 

Întinderea longitudinală a luminilor axului pistei.       

 Distanțare Dis-
tanță 

Distanța între luminile axului pistei.       

 Culoare Text Culoarea luminilor axului pistei.       
 Intensitate Text Intensitatea luminilor axului pistei.       
 Poziție Punct Localizarea geografică a fiecărei lumini a axului 

pistei. 
      

Luminile 
laterale ale 
pistei 

         

 Lungime Dis-
tanță 

Întinderea longitudinală a luminilor laterale ale 
pistei. 

      

 Distanțare Dis-
tanță 

Distanța dintre luminile laterale ale pistei.       

 Culoare Text Culoarea luminilor laterale ale pistei.       
 Intensitate Text Intensitatea luminilor laterale ale pistei       
 Poziția Punct Poziția geografică a fiecărei lumini individuale 

dintre luminile laterale ale pistei. 
      

 
Cod de 
referință 

  Scopul codului de referință este de a asigura o 
metodă simplă de a interconecta numeroasele 
specificații care privesc caracteristicile unui 
aerodrom, astfel încât să se asigure o serie de 
facilități de aerodrom adecvate avioanelor 
prevăzute să opereze pe acesta. 

      

 Număr Lista de 
coduri 

Un număr corespunzător distanței de referință a 
aeronavei. 

      



 

A1-1/7 
 

Subiect Proprietate Sub-
Proprietate 

Tip Descriere Nota Acuratețe Integritate Tip 
originare 

Rez. Publi 
care 

Rez. 
harta 

 Literă Lista de 
coduri 

O literă în funcție de anvergura aripilor și a 
ecartamentului exterior al trenului principal de 
aterizare. 

      

Restricție  Text Descrierea restricțiilor impuse pe pistă.       
Direcția 
Pistei 

          

 Indicativ  Text Indicativul textual complet al direcției de 
aterizare și decolare. Exemplu: 27, 35L, 01R. 

      

Drum 
adevărat 

 Drum Drumul adevărat al pistei.       

Tip  Text Tipul pistei: precizie (CAT I, II, III)/ non-precizie/ 
non-instrumentală 

 1/100 grad Rutină măsurat 1/100 grad 1 grad 

Pragul pistei   Începutul acelei porțiuni a pistei folosită pentru 
aterizare.   

      

 Poziție Punct Localizarea geografică a pragului pistei.  1m critic măsurat 1/100 sec 1 sec 
 Cota Cota Cota pragului pistei.  Vezi Nota 1) 
 Ondulația 

geoidului 
Înălțime Ondulația geoidului conform WGS-84, la poziția 

pragului pistei. 
 Vezi Nota 2) 

 Tip Text Precizarea dacă pragul pistei este sau nu este 
decalat. Un prag de pistă decalat nu este situat 
la capătul pistei. 

      

 Decalare Dis 
tanță 

Distanța pragului decalat al pistei. Dacă 
există 

1m rutină măsurat 1m sau 1ft  

Capătul pistei   Capătul pistei (punct de aliniere a traiectoriei de 
zbor) 

      

 Poziția Punct Localizarea capătului pistei în direcția de 
plecare. 

 1m critic măsurat 1/100 sec 1 sec 

 Cota Cota Cota poziției capătului pistei.  Vezi Nota 
3) 

    

Capătul 
suprafeței 
disponibilă la 
decolare 

  Sfârșitul suprafeței disponibile la decolare 
(DER), care este capătul suprafeței declarată 
corespunzătoare pentru decolare (ex. capătul 
pistei sau, acolo unde există prelungire degajată, 
capătul acesteia). 

      

 Poziția Punct Localizarea geografică a DER.       
 Cota Cota Cota DER este cota capătului pistei sau cota 

capătului prelungirii degajate, oricare dintre 
acestea este mai mare. 

      

Zona de 
contact 

  Porțiune a pistei situată dincolo de pragul pistei, 
unde se preconizează că avioanele care 
aterizează vor efectua primul contact cu pista. 

      

 Cota Cota Cota cea mai mare a zonei de contact a pistei 
pentru apropiere de precizie. 

Pistă 
pentru 
apropie

0.25 m sau 
1 ft 
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Subiect Proprietate Sub-
Proprietate 

Tip Descriere Nota Acuratețe Integritate Tip 
originare 

Rez. Publi 
care 

Rez. 
harta 

re de 
precizie 

 Panta Valoare Panta zonei de contact a pistei.       
Panta  Valoare Panta pistei.       
LAHSO   Operațiuni de aterizare și de așteptare redusă. 

(Land and Hold Short Operations) 
      

 Geometrie Linie Localizarea geografică a LAHSO.       
 Element 

protejat 
Text Numele pistei sau a căii de rulaj protejată.       

Zona decalată   Acea porțiune a pistei dispusă între capătul 
pistei și pragul decalat al acesteia. 

      

 Geometrie Poligon Geometrie       
 PCN* Text Numărul de clasificare a pavajului pentru zona 

decalată. 
      

 PCR† Text Ratingul de clasificare a pavajului pentru zona 
decalată 

      

 Tipul 
suprafeței 

Text Tipul suprafeței pentru zona decalată.       

 Restricție 
pentru 
aeronavă 

 Restricție de utilizare pentru un anumit tip de 
aeronavă. 

      

Prelungire de 
oprire 

  Suprafața dreptunghiulară definită pe sol la 
terminarea distanței utilizabile pentru rularea la 
decolare, amenajată ca o suprafață 
corespunzătoare pe care o aeronavă poate fi 
oprită în cazul unei decolări întrerupte. 

      

 Lungime Dis 
tanță 

Întinderea longitudinală a prelungirii de oprire. dacă 
există 

1m critic măsurat 1 m sau   
1 ft 

1m 

 Lățime Dis 
tanță 

Lățimea prelungirii de oprire.  1m critic măsurat 1 m sau   
1 ft 

1m 

 Geometrie Poligon Localizarea geografică a prelungirii de oprire.       
 Panta Valoare Panta prelungirii de oprire.       
 Tipul 

suprafeței 
Text Tipul suprafeței prelungirii de oprire.       

Prelungire 
degajată 

  O suprafața dreptunghiulară definită pe sol sau 
pe apă, aflată sub controlul autorității 
competente, selectată sau amenajată ca o 
suprafață corespunzătoare deasupra căreia o 
aeronavă poate executa o parte din urcarea 
inițială până la o înălțime specificată. 

      

 Lungime Dis Întinderea longitudinală a prelungirii degajate.  1m esențial măsurat 1m sau 1ft  

 
* Aplicabil până la 27 noiembrie 2024 
† Aplicabil începând cu 28 noiembrie 2024 
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Tip Descriere Nota Acuratețe Integritate Tip 
originare 

Rez. Publi 
care 

Rez. 
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tanță 
 Lățime Dis 

tanță 
Întinderea transversală a prelungirii degajate.  1m esențial măsurat 1m sau 1ft  

 Profilul 
terenului 

 Profilul vertical (sau panta) prelungirii degajate. dacă 
există 

     

RESA/Suprafa
ță de 
siguranță la 
capăt de pistă 

  O suprafață simetrică față de prelungirea axului 
pistei, adiacentă extremității benzii, destinată în 
principal reducerii riscurilor de deteriorare în 
cazul unui avion care aterizează prea scurt sau 
depășește capătul pistei. 

      

 Lungime Dis 
tanță 

Întinderea longitudinală a RESA.       

 Lățime Dis 
tanță 

Întinderea transversală a RESA.       

 Panta 
longitudinală 

Valoare Panta longitudinală a RESA.       

 Panta 
transversală 

Valoare Panta transversală a RESA       

Distanțe 
declarate 

         

 Distanță 
disponibilă 
pentru rulare 
la decolare 

Dis 
tanță 

Distanță disponibilă pentru rularea la decolare 
(TORA) - lungimea de pistă declarată ca fiind 
disponibilă, corespunzătoare pentru rularea unui 
avion pe timpul decolării. 

 1 m critic măsurat 1 m sau  
1 ft 

1 m 

 Distanță 
disponibilă la 
decolare 

Dis 
tanță 

Distanța disponibilă la decolare (TODA) - 
distanța de rulare disponibilă la decolare, plus 
lungimea prelungirii degajate, în cazul în care 
aceasta există. 

 1 m critic măsurat 1 m sau  
1 ft 

1 m 

 Distanță 
disponibilă 
pentru 
accelerare-
oprire 

Dis 
tanță 

Distanța disponibilă pentru accelerare-oprire 
(ASDA) - distanța de rulare disponibilă la 
decolare, plus lungimea prelungirii de oprire, în 
cazul în care aceasta există. 

 1 m critic măsurat 1 m sau  
1 ft 

1 m 

 Distanță 
disponibilă 
pentru 
aterizare 
(LDA) 

Dis 
tanță 

Distanța disponibilă pentru aterizare (LDA) - 
lungimea de pistă declarată ca fiind disponibilă, 
corespunzătoare pentru rularea la sol a unei 
aeronave la aterizare. 

 1 m critic măsurat 1 m sau  
1 ft 

1 m 

 Observații Text Observații cu privire la punctul de intrare sau 
plecare la pistă în cazul în care au fost declarate 
distanțe declarate alternative reduse. 

      

Luminile 
capătului 
pistei 

         

 Culoare Text Culoarea luminilor capătului pistei.       
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Subiect Proprietate Sub-
Proprietate 

Tip Descriere Nota Acuratețe Integritate Tip 
originare 

Rez. Publi 
care 

Rez. 
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 Poziție Punct Poziția geografică a fiecărei lumini individuale 
dintre luminile capătului pistei. 

      

Luminile 
prelungirii de 
oprire 

         

 Lungime Dis 
tanță 

Întinderea longitudinală a luminilor prelungirii de 
oprire. 

      

 Culoare Text Culoarea luminilor prelungirii de oprire.       
 Poziție Punct Poziția geografică a fiecărei lumini individuale 

dintre luminile prelungirii de oprire. 
      

Sistemul 
luminilor de 
apropiere 

         

 Tip Text Clasificarea sistemului luminilor de apropiere 
folosind ca și criterii standardele incluse în 
RACR-AD-PETA. 

      

 Lungime Dis 
tanță 

Întinderea longitudinală a sistemului luminilor de 
apropiere. 

      

 Intensitate Text Un cod care indică intensitatea relativă a 
sistemului de lumini. 

      

 Poziție  Locația geografică a fiecărei lumini individuale 
din sistemul luminilor de apropiere. 

      

Luminile 
pragului pistei 

         

 Culoare Text Culoarea luminilor pragului pistei.       
 Culoarea 

luminilor 
barei de 
flanc 

Text Culoarea barelor de flanc de la pragul pistei.       

 Poziție Punct Poziția geografică a fiecărei lumini individuale 
dintre luminile pragului pistei și ale barei de 
flanc. 

      

Luminile zonei 
de contact 

         

 Lungime Dis 
tanță 

Întinderea longitudinală a luminilor zonei de 
contact a pistei. 

      

 Poziție Punct Poziția geografică a fiecărei lumini individuale 
dintre luminile zonei de contact. 

      

Sistem de 
indicare 
vizuală a 
pantei de 
apropiere 
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 Înălțimea 
minimă a 
ochilor 
pilotului 
deasupra 
pragului 
pistei/ MEHT 
 

Înălțime Înălțimea minimă a ochilor pilotului deasupra 
pragului pistei. (Minimum Eye Height over the 
Threshold) 
 

      

 Poziție Punct Poziția geografică a sistemului de indicare 
vizuală a pantei de apropiere. 

      

 Unghi Unghi Unghiul/unghiurile nominale al/ale pantei de 
apropiere. 

      

 Tip Text Tipul VGSI (VASI, PAPI, etc)       
 Unghi de 

decalaj 
Unghi În cazul în care axul sistemului nu este paralel 

cu axul pistei, trebuie indicat unghiul și direcția 
decalajului, respectiv stânga sau dreapta. 

      

 Sensul 
deplasării 

Text În cazul în care axul sistemului nu este paralel 
cu axul pistei, trebuie indicat unghiul și direcția 
decalajului, respectiv stânga sau dreapta. 
 

      

Dispozitiv de 
oprire 

 Linie Localizarea geografică a cablului de oprire 
dispus transversal pe pistă. 

      

Sistem de 
oprire 

 Material cu putere mare de absorbire a energiei 
cinetice situat la capătul unei piste sau al unei 
prelungiri de oprire, conceput pentru a fi strivit 
sub greutatea unui avion, în timp ce exercită 
forțe de decelerare asupra trenului de aterizare 
al aeronavei 
 

      

 Geometrie Poligon Localizarea geografică a sistemului de oprire.       
 Marja de 

recul 
Dis 
tanță 

Marja de recul a sistemului de oprire.       

 Lungime Dis 
tanță 

Întinderea longitudinală a sistemului de oprire.       

 Lățime Dis 
tanță 

Întinderea transversală a sistemului de oprire.       

Zona 
radioaltime 
trului 

          

 
 
 
 
 
 

Lungime  Dis 
tanță 

Întinderea longitudinală a zonei de operare a 
radioaltimetrului. 

      

Lățime  Dis 
tanță 

Întinderea transversală a zonei de operare a 
radioaltimetrului. 

      

Geometrie  Poligon Localizarea geografică a zonei de operare a 
radioaltimetrului. 
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Nota 1) Cota pragului pistelor pentru apropieri de 
neprecizie. 

0.5 m esențial măsurat 1 m sau 
1 ft 

1 m 
sau 1 ft 

Cota pragului pistelor pentru apropieri de 
precizie. 

0.25 m critic măsurat 0,1 m sau 
0,1 ft 

0,5 m 
sau 1 ft 

Nota 2) Ondulația geoidului față de elipsoidul WGS-84 
măsurată la pragul pistei pentru apropieri de 
neprecizie. 

0.5 m esențial măsurat 1 m sau  
1 ft 

1 m 
sau 1 ft 

Ondulația geoidului față de elipsoidul WGS-84 
măsurată la pragul pistei pentru apropieri de 
precizie. 

0.25 m critic măsurat 0,1 m sau 
0,1 ft 

0,5 m 
sau 1 ft 

Nota 3) Cota capătului pistei și pentru orice alte puncte 
semnificative înalte și puncte joase intermediare 
de-a lungul pistei pentru apropieri de neprecizie. 

0.5 m sau 
1 ft 

Cota capătului pistei și cota cea mai înaltă a 
zonei de contact la piste pentru apropieri de 
precizie. 

0.25 m sau 
1 ft 

Zona de 
apropiere 
finală şi de 
decolare/ 
FATO 

Zona de apropiere finală şi decolare (FATO) - 
zona definită deasupra căreia se derulează faza 
finală a manevrei de apropiere până la zborul la 
punct fix sau aterizare, de la care începe 
manevra de decolare. Când FATO este 
destinată elicopterelor din clasa 1 de 
performanță, zona definită cuprinde zona de 
decolare întreruptă utilizabilă. 

Prag Începutul acelei porțiuni a FATO folosită pentru 
aterizare. 

Poziție Punct Localizarea geografică a pragului FATO. 1m critic măsurat 1/100 
sec 

1 sec 

Cota Cota Cota pragului FATO. Vezi Nota 1) 
Ondulația 
geoidului 

Înălțime Ondulația geoidului față de elipsoidul WGS-84, 
la poziția pragului FATO. 

Vezi Nota 2) 

Capătul 
suprafeței 
disponibilă la 
decolare/DER 

Poziția Punct Localizarea geografică a DER. 1m critic măsurat 1/100 
sec 

1 sec 

Cota Cota Cota DER este cota mai mare dintre cota 
începutului și cea a capătului pistei/FATO 

Tip Text Tipul FATO 
Identificare Text Indicativul textual complet al suprafeței de 

aterizare și decolare. 
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Lungime  Dis 
tanță 

Întinderea longitudinală a FATO.  1m critic măsurat 1 m sau    
1 ft 

1m 

Lățime  Dis 
tanță 

Întinderea transversală a FATO.       

Geometrie  Poligon Localizarea geografică a elementului FATO.       
Panta  Valoare Panta FATO.       
Tipul 
suprafeței 

 Text Tipul suprafeței FATO.       

Drum 
adevărat 

 Direcție Drumul adevărat al FATO.  1/100 grad rutină măsurat 1/100 grad  

Distanțe 
declarate 

         

 Distanţa 
disponibilă 
pentru 
decolare – 
elicoptere 

Dis 
tanță 

Distanţa disponibilă pentru decolare (TODAH) – 
elicoptere. Lungimea FATO la care se adaugă 
lungimea prelungirii degajate (dacă există). 

și dacă 
este 
aplica 
bil, 
distanțe 
declara
te alter 
native 
reduse; 

1m critic măsurat 1 m sau    
1 ft 

 

 Distanţa 
disponibilă  
pentru  
decolarea  
întreruptă 
 

Dis 
tanță 

Distanţa disponibilă pentru decolarea întreruptă 
(RTODAH) - Lungimea FATO declarată 
utilizabilă şi corespunzătoare în vederea 
finalizării decolării întrerupte de către 
elicopterele operate în clasa 1 de performanță. 

 1m critic măsurat 1 m sau    
1 ft 

 

 Distanţa 
disponibilă la 
aterizare  

Dis 
tanță 

Distanţa disponibilă la aterizare (LDAH) - 
Lungimea FATO împreună cu orice suprafață 
adițională declarată utilizabilă şi 
corespunzătoare pentru elicoptere în vederea 
finalizării manevrei de aterizare plecând de la o 
înălțime definită. 

 1m critic măsurat 1 m sau    
1 ft 

 

 Observații Text Observații inclusiv cu privire la punctul de intrare 
sau de plecare în cazul în care au fost declarate 
distanțe declarate alternative reduse. 

      

Marcaj FATO Descriere Text Descrierea marcajelor FATO.       
Sistemul 
luminilor de 
apropiere 

         

 Tip Text Clasificarea sistemului luminilor de apropiere 
folosind criteriile menționate în RACR-AD-PETA. 

      

 Lungime Dis 
tanță 

Întinderea longitudinală a sistemului luminilor de 
apropiere. 
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 Intensitate Text Un cod care indică intensitatea relativă a 
sistemului de lumini. 

      

 Poziția Punct Localizarea geografică a fiecărei lumini 
individuale din sistemul luminilor de apropiere. 

      

Lumini de 
suprafață 

         

 Descriere Text Caracteristicile luminilor de suprafață.       
 Poziția  Localizarea geografică a fiecărei lumini 

individuale dintre luminile de suprafață. 
      

Luminile 
punctului țintă 

         

 Descriere Text Caracteristicile luminilor punctului țintă.       
 Poziție Punct Localizarea geografică a fiecărei lumini 

individuale din sistemul de iluminat al punctului 
țintă. 

      

Zona prizei 
de contact şi 
de decolare/ 
TLOF 

    
Zona în care un elicopter poate efectua o priză 
de contact sau decolarea. 

      

 Indicativ  Text Indicativul textual complet al TLOF.       
Punct central          
 Poziție Punct Localizarea geografică a punctului de prag al 

TLOF 
 1m critic măsurat 1/100 sec 1 sec 

 Cota Cota Cota pragului TLOF.  Vezi Nota 1) 
 Ondulația 

geoidului 
Înălțime Ondulația geoidului conform WGS-84 la poziția 

punctului central al TLOF. 
 Vezi Nota 2) 

Lungime  Dis 
tanță 

Întinderea longitudinală a TLOF.  1m critic măsurat 1 m sau     
1 ft 

1m 

Lățime  Dis 
tanță 

Întinderea transversală a TLOF.  1m critic măsurat 1 m sau   
1 ft 

1m 

Geometrie  Poligon Localizarea geografică a elementului TLOF.       
Panta  Valoare Panta TLOF.       
Tipul 
suprafeței 

 Text Tipul suprafeței TLOF.       

Capacitate 
portantă 

 Valoare Capacitatea portantă a TLOF.     1 tonă  

Tipul 
sistemului 
indicatorului 
vizual al 
pantei de 
apropiere 

 Text Tipul sistemului indicatorului vizual al pantei de 
apropiere. 

      

Marcaj          
 Descriere Text Descrierea marcajelor TLOF.       
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Zona de 
siguranță 

 O suprafață definită pe un heliport, în jurul ariei 
de apropiere finală şi de decolare (FATO), 
degajată de obstacole, cu excepția celor 
necesare în scopul navigației aeriene, destinată 
reducerii riscului de deteriorare a elicopterului 
care se abate accidental de la FATO. 

      

 Lungime  Dis 
tanță 

Întinderea longitudinală a zonei de siguranță.       

Lățime  Dis 
tanță 

Întinderea transversală a zonei de siguranță.       

Tipul 
suprafeței 

 Text Tipul suprafeței zonei de siguranță.       

Prelungire 
degajată 
pentru 
elicoptere 

 O suprafață definită pe sol sau pe apă, aleasă 
și/sau amenajată ca o suprafață 
corespunzătoare, deasupra căreia un elicopter 
operat în clasa 1 de performanță poate accelera 
şi ajunge la înălțimea dorită. 

      

 Lungime  Dis 
tanță 

Întinderea longitudinală a prelungirii degajate pt. 
elicopter. 

      

Profilul solului  Valoare Profilul vertical (sau panta) prelungirii degajate 
pt. elicopter. 

      

          
  

 
Nota 1)  

Pragul FATO pentru heliporturi cu sau fără o 
apropiere PinS.   

 0.5m esențial măsurat 1 m sau  
1 ft 

 

Pragul FATO pentru heliporturi destinate operării 
instrumentale, conform Anexei 14 OACI, vol. II. 

 0.25m critic măsurat 1 m sau  
1 ft (nepre 
cizie) 
0.1m sau 
0.1 ft 
(precizie) 

 

  
 
Nota 2)  

Ondulația geoidului faţă de elipsoidul WGS-84 la 
pragul FATO și centrul geometric TLOF, pentru 
heliporturi cu sau fără apropiere PinS. 

 0.5m esențial măsurat 1 m sau 1 
ft 
 
 

 

Ondulația geoidului faţă de elipsoidul WGS-84 la 
pragul FATO și centrul geometric, pentru 
heliporturi destinate operării instrumentale, 
conform Anexei 14 OACI, vol. II. 
 
 
 
 
 
 

 0.25m critic măsurat 1 m sau 1 
ft (nepre 
cizie) 
0.1m sau 
0.1 ft 
(precizie) 
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Platforma    O zonă definită, destinată staționării aeronavelor 
în scopul îmbarcării sau debarcării pasagerilor, 
încărcării sau descărcării poștei sau mărfurilor, 
alimentării cu combustibil, staționării sau 
întreținerii. 

      

 Indicativ  Text Numele sau indicativul textual complet folosit 
pentru a identifica o platformă a unui 
aerodrom/heliport. 

      

Geometrie  Poligon Localizarea geografică a platformei.  1m rutină măsurat 1/10 sec 
 
 

1 sec 

Tip  Text Clasificarea utilizării principale a platformei.       
Restricții pt. 
aeronavă 

 Text Restricție de utilizare (interdicție) pentru tipul de 
aeronavă specificat. 

      

Tipul 
suprafeței 

 Text Tipul suprafeței platformei.       

Rezistența 
pavajului 

         

 PCN* Text Numărul de clasificare a pavajului platformei.       
 PCR† Text Ratingul de clasificare a pavajului platformei.       
 Tipul 

pavajului* 
Text Tipul de pavaj considerat pentru determinarea 

ACN-PCN (numărul de clasificare a aeronavei - 
numărul de clasificare a pavajului). 

      

 Tipul 
pavajului† 

Text Tipul de pavaj considerat pentru determinarea 
ACR-PCR (ratingul de clasificare a aeronavei - 
ratingul de clasificare a pavajului). 

      

 Categoria de 
rezistență a 
terenului de 
fundație 

Text Categoria de rezistență a terenului de fundație a 
platformei. 

 

      

 Presiunea 
permisă 

Text Categoria de presiune maximă admisibilă în 
pneuri, sau valoarea maximă admisibilă a 
presiunii în pneuri. 

      

 Metoda de 
evaluare 

Text Metoda de evaluare folosită pentru determinarea 
rezistenței platformei. 

      

Cota  Cota Cota platformei.       
Calea de 
rulare 

 Un traseu definit pe un aerodrom terestru, 
destinat pentru rularea avioanelor pe sol şi 
pentru asigurarea legăturii între două părți 
diferite ale aerodromului. 
 

      

 
* Aplicabil până la 27 noiembrie 2024 
† Aplicabil începând cu 28 noiembrie 2024 



 

A1-1/17 
 

Subiect Proprietate Sub-
Proprietate 

Tip Descriere Nota Acuratețe Integritate Tip 
originare 

Rez. Publi 
care 

Rez. 
harta 

 Indicativ  Text Indicativul textual complet al căii de rulare.       
Lățime  Dis 

tanță 
Întinderea transversală a căii de rulare.  1m esențial măsurat 1 m sau   

1 ft 
 

Geometrie  Poligon Localizarea geografică a elementului TWY.       
          
Pod  Text Tipul podului (nespecificat, pasaj superior, pasaj 

inferior). 
      

Tipul 
suprafeței 

 Text Tipul suprafeței căii de rulare.       

Rezistența 
pavajului 

   
 
 

      

 PCN* Text Numărul de clasificare a pavajului căii de rulare.       
 PCR† Text Ratingul de clasificare a pavajului căii de rulare.       
 Tipul 

pavajului* 
Text Tipul de pavaj considerat pentru determinarea 

ACN-PCN (numărul de clasificare a aeronavei - 
numărul de clasificare a pavajului). 

      

 Tipul 
pavajului† 

Text Tipul de pavaj considerat pentru determinarea 
ACR-PCR (ratingul de clasificare a aeronavei - 
ratingul de clasificare a pavajului). 

      

 Categoria de 
rezistență a 
terenului de 
fundație 

Text Categoria de rezistență a terenului de fundație al 
căii de rulare. 

      

 Presiunea 
permisă 

Text Categoria de presiune maximă admisibilă în 
pneuri, sau valoarea maximă admisibilă a 
presiunii în pneuri. 

      

 Metoda de 
evaluare 

Text Metoda de evaluare folosită pentru determinarea 
rezistenței căii de rulare. 

      

Restricții pt. 
Aeronavă 

 Text Restricție de utilizare (interdicție) pentru tipul de 
aeronavă specificat. 

      

Litera codului 
de referință 

 Text O literă în funcție de anvergura aripilor aeronavei 
și ecartamentul exterior al trenului principal de 
aterizare. 

      

Poziția pentru 
extensia 
extremităților 
aripii 

Poziția Punct Pentru aerodromurile care găzduiesc avioane cu 
extremități ale aripii rabatabile, poziția unde să 
se extindă extremitățile aripii. 

      

Punctele 
axului căii de 
rulare 

         

 
* Aplicabil până la 27 noiembrie 2024 
† Aplicabil începând cu 28 noiembrie 2024 
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Subiect Proprietate Sub-
Proprietate 

Tip Descriere Nota Acuratețe Integritate Tip 
originare 

Rez. Publi 
care 

Rez. 
harta 

 Poziția Punct Coordonatele geografice ale punctelor axului căii 
de rulare. 

 0,5m esențial măsurat 1/100 sec 1/100 
sec 

 Cota Cota Cota punctelor axului căii de rulare.    1m esențial măsurat   
Acostament   O zonă adiacentă marginii unui pavaj, construită 

astfel încât să asigure trecerea de pe pavaj pe 
suprafața alăturată. 

      

 Geometrie Poligon Localizarea geografică a acostamentului căii de 
rulare. 

      

 Tipul 
suprafeței 

Text Tipul suprafeței acostamentului căii de rulare.       

 Lățime Dis 
tanță 

Lățimea acostamentului căii de rulare.  1m esențial măsurat 1 m sau  
1 ft 

 

Marcaje de 
ghidare 

         

 Geometrie Linie Localizarea geografică a marcajelor de ghidare.  0.5 m esențial măsurat 1/100 sec 1/100 
sec 

 Culoare Text Culoarea marcajelor de ghidare de pe calea de 
rulare. 

      

 Stil Text Stilul marcajelor de ghidare de pe calea de 
rulare. 

      

 Anvergura 
aripilor 

Valoa 
re 

Anvergura aripilor       

 Viteza 
maximă 

Valoare Viteza maximă       

 Direcția Text Direcția       
Marcajul 
poziției 
intermediare 
de așteptare 

 Linie Linia de marcaj a poziției intermediare de 
așteptare. 

 0.5 m esențial măsurat 1/100 sec 1 sec 

Marcajul căii 
de rulare 

         

 Descriere Text Descrierea marcajului căii de rulare.       
Luminile 
laterale ale 
căii de rulare 

         

 Descriere Text Descrierea luminilor laterale ale căii de rulare.       
 Poziție Punct Localizarea geografică a fiecărei lumini laterale 

individuale a căii de rulare. 
      

Luminile 
axului căii de 
rulare 

         

 Descriere Text Descrierea luminilor axului căii de rulare.       
 Poziție Punct Poziția geografică a fiecărei lumini individuale 

dintre luminile axului căii de rulare. 
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Subiect Proprietate Sub-
Proprietate 

Tip Descriere Nota Acuratețe Integritate Tip 
originare 

Rez. Publi 
care 

Rez. 
harta 

Bare de oprire          
 Descriere Text Descrierea barelor de oprire. Dacă 

există 
     

 Geometrie Linie Localizarea barei de oprire.       
Lumini de 
protecție a 
pistei 

         

 Descriere Text Descrierea luminilor de protecție a pistei și a 
altor măsuri de protecție a pistei. 

Dacă 
există 

     

 Poziție Punct Localizarea barei de oprire. Configu
rația A 

     

 Geometrie Linie Localizarea barei de oprire Configu
rația B 

     

Poziție de 
așteptare la 
pistă 

  O poziție definită, destinată protejării unei piste, 
unei suprafețe de limitare a obstacolelor sau 
unei zone critice/sensibile ILS/MLS, la care 
aeronavele şi vehiculele în rulare către pistă 
trebuie să oprească şi să aștepte dacă nu au 
fost autorizate să procedeze altfel de către turnul 
de control. 

      

 Geometrie Linie Localizarea geografică a poziției de așteptare la 
pistă. 

 0,5m esențial măsurat 1/100 sec 1 sec 

 Pista 
protejată 

Text Indicativul pistei protejate.       

 Categoria 
pistei pentru 
care este 
stabilită 
poziția de 
așteptare 

Lista de 
coduri 

Categoria pistei (0, I, II, III)       

 Textul RWY 
AHEAD 
(Pista 
Înainte) 

Text Textul propriu-zis al marcajului. De exemplu 
RWY AHEAD sau RUNWAY AHEAD. 

      

Poziția 
intermediară 
de așteptare 
 
 
 
 
 
 

Geometrie Linie Localizarea geografică a poziției intermediare de 
așteptare - o zonă definită, destinată dirijării 
traficului, la care aeronavele şi vehiculele în 
rulare la sol trebuie să oprească şi să aștepte 
până la următoarea aprobare de continuare a 
manevrei, în cazul în care primesc astfel de 
instrucțiuni din partea turnului de control al 
aerodromului. 
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Subiect Proprietate Sub-
Proprietate 

Tip Descriere Nota Acuratețe Integritate Tip 
originare 

Rez. Publi 
care 

Rez. 
harta 

Cale de 
rulare la sol 
pentru 
elicoptere 

 O cale de rulare la sol destinată mișcării pe sol a 
elicopterelor prevăzute cu tren de aterizare cu 
roți. 

      

 Indicativ  Text Indicativul textual complet al căii de rulare la sol 
pentru elicoptere. 

      

Punctele 
axului căii de 
rulare 

 Punct Localizarea geografică a punctelor axului căii de 
rulare la sol pentru elicoptere. 

 0.5m esențial măsurat/ 
calculat 

  

Cota  Cota Cota căii de rulare la sol pentru elicoptere.  1m esențial măsurat   
Lățime  Dis 

tanță 
Întinderea transversală a căii de rulare la sol 
pentru elicoptere. 

 1m esențial măsurat   

Tipul 
suprafeței 

 Text Tipul suprafeței căii de rulare la sol pentru 
elicoptere. 

      

Linia de 
marcaj a 
intersecției 

 Linie Linia de marcaj a intersecției căii de rulare la sol 
pentru elicoptere. 

 0.5 m esențial măsurat 1/100 sec 1 sec 

Iluminare          
 Descriere Text Descrierea luminilor căii de rulare la sol pentru 

elicoptere. 
      

 Poziția Punct Poziția geografică a fiecărei lumini individuale 
din sistemul de iluminare al căii de rulare la sol 
pentru elicoptere. 

      

Marcaj          
 Descriere  Descrierea marcajelor căii de rulare la sol pentru 

elicoptere. 
      

Cale de rulaj 
aerian pentru 
elicoptere 

 O traiectorie definită pe suprafață pentru rulajul 
aerian al elicopterelor. 

      

 Indicativ  Text Indicativul textual complet al căii de rulaj aerian 
pentru elicoptere. 

      

Punctele 
axului căii de 
rulaj aerian 

 Punct Localizarea geografică a punctelor axului căii de 
rulaj aerian. 

 0.5m esențial măsurat/ 
calculat 

  

Cota  Cota Cota căii de rulaj aerian.  1m esențial măsurat   
Lățime  Dis 

tanță 
Întinderea transversală a căii de rulaj aerian.  1m esențial măsurat   

Tipul 
suprafeței 

 Text Tipul suprafeței căii de rulaj aerian.       

Sistem de 
iluminare 

         

 Descriere Text Descrierea sistemului de iluminare al căii de rulaj 
aerian. 
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Subiect Proprietate Sub-
Proprietate 

Tip Descriere Nota Acuratețe Integritate Tip 
originare 

Rez. Publi 
care 

Rez. 
harta 

 Poziție Punct Poziția geografică a fiecărei lumini individuale a 
sistemului de iluminare al căii de rulaj aerian. 

      

Marcaj          
 Descriere Text Descrierea marcajelor căii de rulaj aerian.       

Traiect de 
rulare pentru 
elicopter 

 Un traiect definit stabilit pentru deplasarea dintr-
o parte în alta a heliportului. Un traiect de rulare 
include o cale de rulaj aerian sau cale de rulare 
pentru elicoptere centrată pe traiectul de rulare. 

      

 Indicativ  Text Indicativul traiectului de rulare pentru elicoptere.       
Geometrie  Linie Localizarea geografică a traiectului de rulare 

pentru elicoptere. 
      

Lățime  Dis 
tanță 

Întinderea transversală a rutei de tranzit aerian 
pentru elicoptere. 

 1m esențial măsurat   

Punct de 
verificare 
INS 

          

 Poziție  Punct Localizarea geografică punctului de verificare 
INS. 

Dacă 
există 

0,5m rutină măsurat 1/100 sec 1/100 
sec 

Punct de 
verificare 
VOR 

          

 Poziție  Punct Localizarea geografică punctului de verificare 
VOR. 

Dacă 
există 

     

Frecvență  Valoare Frecvența punctului de verificare VOR.       
Punct de 
verificare a 
altimetrului 

          

 Poziție  Punct Localizarea geografică punctelor de verificare a 
altimetrului. 

      

Cota  Cota Cota punctelor de verificare a altimetrului.         
Poziţie de 
staționare 
aeronavă 

   O zonă definită pe o platformă, destinată să fie 
folosită pentru staționarea/parcarea unei 
aeronave. 

      

 Nume  Text Numele poziției de staționare a aeronavei.       
Pozițiile de 
staționare a 
aeronavelor 

Poziție Punct Localizarea geografică a poziției de staționare a 
aeronavei. 

 0,5m rutină măsurat 1/100 sec 1/100 
sec 

 Tipuri de 
aeronave 

Lista 
coduri 

Tipuri de aeronave.       

Semn de 
identificare 

 Text Descrierea semnului de identificare a poziției de 
staționare a aeronavei.    

      

Sistem de 
ghidare 

 Text Descrierea sistemului de ghidare vizuală pentru 
andocare/parcare la poziția de staționare a 
aeronavei. 
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Subiect Proprietate Sub-
Proprietate 

Tip Descriere Nota Acuratețe Integritate Tip 
originare 

Rez. Publi 
care 

Rez. 
harta 

vizuală pentru 
andocare/ 
parcare 
Zona pozițiilor 
de parcare 

 Poligon Localizarea geografică zonei pozițiilor de 
parcare 

      

Punte de 
îmbarcare 
(Pasarelă 
telescopică) 

 Lista de 
coduri 

Punte de îmbarcare/ Pasarelă telescopică 
disponibilă la poziția de staționare a aeronavei. 

      

Combustibil  Lista de 
coduri 

Combustibil disponibil la poziția de staționare a 
aeronavei. 

      

Sursa de sol  Lista de 
coduri 

Sursa de sol disponibilă la poziția de staționare a 
aeronavei. 

      

Tractare  Lista de 
coduri 

Tractare disponibilă la poziția de staționare a 
aeronavei. 

      

Terminal  Text Referință clădire terminal.       
Tipul 
suprafeței 

 Text Tipul suprafeței poziției de staționare a 
aeronavei. 

      

Restricții pt. 
aeronavă 

 Text Restricție de utilizare (interdicție) pentru un tip 
specificat de aeronavă. 

      

PCN*  Text Numărul de clasificare a pavajului pentru poziția 
de staționare a aeronavei. 

      

PCR†  Text Ratingul de clasificare a pavajului pentru poziția 
de staționare a aeronavei. 

      

Linie de 
ghidare spre 
poziția de 
staționare 

         

 Geometrie Linie Localizarea geografică a liniei de ghidare spre 
poziția de staționare. 

 0,5m esențial măsurat 1/100 sec  

 Cota Cota Cota punctelor liniei de ghidare spre poziția de 
parcare.   

 1m esențial măsurat   

 Direcție Text Direcția liniei de ghidare spre poziția de 
staționare. 

      

 Anvergura 
aripilor 

Valoare Anvergura aripilor       

 Culoare Lista de 
coduri 

Culoarea liniei de ghidare spre poziția de 
staționare. 

      

 Stil Lista de 
coduri 

Stilul liniei de ghidare spre poziția de staționare.       

 
* Aplicabil până la 27 noiembrie 2024 
† Aplicabil începând cu 28 noiembrie 2024 



 

A1-1/23 
 

Subiect Proprietate Sub-
Proprietate 

Tip Descriere Nota Acuratețe Integritate Tip 
originare 

Rez. Publi 
care 

Rez. 
harta 

Poziția de 
staționare 
(stand) 
pentru 
elicoptere 

   O poziţie de staţionare pentru aeronave care 
asigură parcarea unui elicopter şi unde se 
finalizează operaţiunile de rulaj la sol sau 
unde/de unde elicopterul aterizează/decolează 
în vederea operaţiunilor de rulaj aerian. 

      

 Nume  Text Numele poziției de staționare pentru elicoptere.       
Poziție  Punct Localizarea geografică a poziției de staționare 

pentru elicoptere/punctelor de verificare INS. 
 0,5m esențial măsurat 1/100 sec  

Zonă 
degivrare/ 
antigivrare 

   O amenajare unde suprafețele unui avion sunt 
curățate de chiciură, gheață sau zăpadă 
(degivrare), ori suprafețele curate sunt tratate în 
vederea împiedicării, pe o durată limitată de 
timp, a formării brumei sau gheții şi acumulării 
de zăpadă sau zloată. 

      

 Identificator  Text Identificatorul zonei de degivrare.       
Geometrie  Poligon Localizarea geografică a zonei de degivrare.  1m rutină măsurat 1/10 sec 1 sec 
Tipul 
suprafeței 

 Text Tipul suprafeței zonei de degivrare.       

Baza de 
identificare 

 Text Numele elementului subiacent al căii de rulare, 
al poziției de parcare/staționare, al platformei pe 
care se află.     

      

Restricții pt. 
Aeronave 

 Text Restricția de utilizare (interdicția) pentru un tip 
specificat de aeronavă. 

      

Mijloace de 
comunicație 

          

 Denumirea 
serviciului 

 Text Denumirea serviciului furnizat.       

Indicativ  Text Indicativul mijlocului de comunicație.       
Canal  Text Canalul/Frecvența mijlocului de comunicație.       
Adresa de 
acces 

 Text Adresa de acces a mijlocului de comunicație. după 
caz 

     

Ore de 
operare 

 Pro 
gram 

Orele de operare a stației care deservește 
unitatea de trafic aerian. 
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Tabel A 1-2 Date privind Spațiul Aerian 

Subiect Proprietate Sub-
Proprietate 

Tip Descriere Nota Acuratețe Integritate Tip 
originare 

Rez. 
Public 
care 

Rez. 
harta 

Spațiul aerian 
ATS 

 Spațiul aerian de dimensiuni definite, identificat 
alfabetic, în cadrul căruia pot fi efectuate anumite 
tipuri de zboruri și pentru care sunt specificate 
serviciile de trafic aerian și regulile de operare. 

      

 Tip  Text Tipul spațiului aerian ATS conform RACR-ATS.       
Nume  Text Indicativul dat unui spațiu aerian de autoritatea 

responsabilă. 
      

Limite laterale  Poligon Suprafața care definește forma orizontală a 
spațiului aerian. 

vezi Nota 1) 

Limite 
verticale 

         

 Limita 
superioară 

Altitudi
ne 

Limita superioară a spațiului aerian.       

 Limita 
inferioară 

Altitudi
ne 

Limita inferioară a spațiului aerian.  50 m rutină calculat 50 m sau 
100 ft 

50 m sau 
100 ft 

Clasa spațiului 
aerian 

 Lista 
coduri 

O clasificare a spațiului aerian care determină 
regulile de operare, cerințele de zbor, și serviciile 
asigurate, așa cum este precizat în RACR-ATS, 
secțiunea 2.6 și Anexa 4. 

      

Altitudinea de 
tranziție 

 Altitudi
ne 

Altitudinea la care sau sub care poziția pe 
verticală a unei aeronave este controlată prin 
raportare la altitudini. 

      

Orele între 
care se aplică 

 Pro 
gram 

Orele de aplicabilitate a spațiului aerian.       

Unitatea ATS   Unitatea care furnizează ATS.       
 Nume Text Numele unității care furnizează ATS.       
 Indicativ Text Indicativul stației aeronautice care deservește 

unitatea. 
      

 Limba Lista 
coduri 

Informații cu privire la limba/limbile utilizate, 
precizarea zonei și a condițiilor când și unde 
trebuie utilizată, dacă este aplicabil. 

      

 Aplicabilitate Text Informații cu privire la zona și condițiile când 
trebuie utilizată. 

      

 Orele în 
serviciu 

Pro 
gram 

Orele de operare a stației care deservește 
unitatea. 

      

Codul 
SATVOICE 

         

 Valoare Valoare Codul SATVOICE al spațiului aerian ATS. 
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Subiect Proprietate Sub-
Proprietate 

Tip Descriere Nota Acuratețe Integritate Tip 
originare 

Rez. 
Public 
care 

Rez. 
harta 

  
 Scop Text Precizări privind scopul specific al codului 

SATVOICE 
      

          
   

 
 

Nota 1) 

FIR, UIR  2km rutină declarat 1 min con 
form 
trasării 

TMA, CTA  100m esențial calculat 1 sec con 
form 
trasării 

CTR  100m esențial calculat 1 sec con 
form 
trasării 

Spațiul aerian 
cu activitate 
specială 
 

          

 
 

Tip  Lista 
coduri 

Tipul spațiului aerian cu activitate specială  Vezi Nota 1) 

Identificare  Text Identificatorul atribuit pentru identificarea unică a 
spațiului aerian. 

      

Nume  Text Numele dat spațiului aerian de către autoritatea 
numită de statul membru. 

      

Limite laterale  Poligon Suprafața care definește forma pe orizontală a 
spațiului aerian. 

Vezi Nota 2) cu privire doar la zonele P, R, D 

Limite 
verticale 

         

 Limita 
superioară 

Altitudi
ne 

Limita superioară a spațiului aerian.       

 Limita 
inferioară 

Altitudi
ne 

Limita inferioară a spațiului aerian.       

Restricție  Text Tipul restricției sau natura pericolului.       
Activare  Text Informații cu privire la sistem și mijloacele de 

înștiințare a activării, împreună cu informațiile 
necesare pentru zborurile civile și procedurile 
ADIZ aplicabile. 

      

Perioada în 
care are loc 
activitatea 

 Pro 
gram 

Intervalul de timp în care are loc activitatea 
specială. 

      

Riscul 
interceptării 

 Text Riscul interceptării în eventualitatea pătrunderii în 
zonă. 
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Subiect Proprietate Sub-
Proprietate 

Tip Descriere Nota Acuratețe Integritate Tip 
originare 

Rez. 
Public 
care 

Rez. 
harta 

 

 
 Nota 1)  

 
Zonă interzisă       
Zonă restricționată       
Zonă periculoasă       
Zonă de exerciții militare       
Zonă de instruire militară       
Zonă de apărare aeriană cu identificare/ ADIZ       
Altele       

 Nota 2) 
 

în CTA/CTR  100 m esențial calculat 1 sec Con 
form 
trasării 

în afara CTA/CTR  2 km rutină declarat 1 min Con 
form 
trasării 

Spațiul aerian 
cu activități 
de aviație 
sportivă 

   Spațiu aerian cu activități intense de aviație 
sportivă și de agrement. 

      

 Tipul activității  Text Tipul activității de aviație sportivă și agrement.       
Denumire  Text Denumirea spațiului aerian.       
Limite laterale   Suprafața care definește forma pe orizontală a 

spațiului aerian. 
      

Limite 
verticale 

         

 Limita 
superioară 

Altitudi
ne 

Limita superioară a spațiului aerian.       

 Limita 
inferioară 

Altitudi
ne 

Limita inferioară a spațiului aerian.       

Perioada în 
care are loc 
activitatea 

 Pro 
gram 

Intervalul de timp în care are loc activitatea.       

Operator  Text Detalii de contact (număr de telefon sau 
frecvența) ale operatorului/utilizatorului. 

      

Alt spațiu 
aerian 
reglementat 

          

 Tip  Text Tipul spațiului aerian (RVSM, ELT etc.).       
Identificare  Text Identificatorul atribuit pentru identificarea unică a 

spațiului aerian. 
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Subiect Proprietate Sub-
Proprietate 

Tip Descriere Nota Acuratețe Integritate Tip 
originare 

Rez. 
Public 
care 

Rez. 
harta 

Nume  Text Numele dat spațiului aerian de către o autoritate 
numită de statul membru. 

      

Limite laterale  Poligon Suprafața care definește forma pe orizontală a 
spațiului aerian. 

      

Limite 
verticale 

         

 Limita 
superioară 

Altitudi
ne 

Limita superioară a spațiului aerian.       

 Limita 
inferioară 

Altitudi
ne 

Limita inferioară a spațiului aerian.       

Restricție  Text Tipul restricției, dacă există.       
Activare  Text Informații cu privire la sistemul și mijloacele de 

înștiințare a activării, împreună cu informațiile 
necesare pentru zborurile civile și procedurile 
ADIZ aplicabile. 

      

Perioada în 
care are loc 
activitatea 

 Pro 
gram 

Intervalul de timp în care are loc activitatea 
specială. 

      

Sector ATC           
 Identificare  Text Identificarea atribuită sectorului.       

Limite laterale   Suprafața care definește forma pe orizontală a 
sectorului ATC. 

      

Limite 
verticale 

         

 Limita 
superioară 

Altitudi
ne 

Limita superioară a sectorului.       

 Limita 
inferioară 

Altitudi
ne 

Limita inferioară a sectorului.       

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPAȚIU LĂSAT LIBER INTENȚIONAT 
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Tabel A 1-3 Date privind rutele ATS și alte rute 

Subiect Proprietate Sub-
Proprietate 

Tip Descriere Nota Acura 
tețe 

Integri 
tate 

Tip 
originare 

Rez. 
Publi 
care 

Rez. 
harta 

Ruta ATS  O rută specificată, proiectată în scopul 
direcționării fluxului de trafic după cum 
este necesar pentru furnizarea 
serviciilor de trafic aerian. 

      

 Identificator  Text Identificatori pentru rutele ATS în 
conformitate cu RACR-ATS, ediția în 
vigoare. 

      

 Prefix 
identificator 

 Text Prefixul identificatorului rutei.  
Vezi Nota 1) 

      

Alte rute    O rută specificată proiectată în scopul 
direcționării fluxului de trafic aerian după 
cum este necesar, fără furnizarea 
serviciilor de trafic aerian. 

      

 Identificator  Text Identificator de rută.       
Tip  Text Tipul rutei (ex. Rute VFR pentru 

navigație necontrolată) 
      

Reguli de 
zbor 

 Listă 
coduri 

Informații cu privire la regulile de zbor 
care se aplică pe rută (IFR/ VFR). 

      

Segment de 
rută 

          

 De la punctul 
(punctul de 
origine) 

  Referire la primul punct al segmentului 
de rută. 

      

 Identificator Text Identificatorii codați sau numele de cod 
ale punctului semnificativ. 

      

 Raportare Listă 
coduri 

Precizarea cerinței de raportare 
ATS/MET „obligatorie” sau „la cerere”. 

      

Către 
punctul 
(punctul de 
destinație) 

  Referire la al doilea punct al segmentului 
de rută. 

      

 Identificator Text Identificatorii codați sau numele de cod 
ale punctului semnificativ. 

      

 Raportare Listă 
coduri 

Precizarea cerinței de raportare 
ATS/MET „obligatorie” sau „la cerere”. 

      

Traiect  Relevme
nt 

Traiect, radialul VOR sau direcția 
magnetică a unui segment de rută. 

 1/10 grad 
(sosire, 
plecare) 

rutină  
(sosire, 
plecare) 

calculat 
(sosire, 
plecare) 

1 grad 
(sosire, 
plecare) 

1 grad 
(sosire, 
plecare) 
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Subiect Proprietate Sub-
Proprietate 

Tip Descriere Nota Acura 
tețe 

Integri 
tate 

Tip 
originare 

Rez. 
Publi 
care 

Rez. 
harta 

Punct de 
schimbare 

 Punct Punct în care o aeronavă, navigând pe 
un segment de rută ATS definit prin 
referințe la radiofaruri omnidirecționale 
(VOR), trebuie, în principiu, să-şi 
transfere referința de navigație 
principală de la mijlocul de 
radionavigație aflat în spatele aeronavei 
către următorul mijloc de radionavigație 
aflat în fața sa. 

în cazul unui 
radial 
VOR 

     

Lungime  Dis 
tanță 

Distanța geodezică dintre punctul „de 
origine” și punctul „de destinație” 

Vezi nota 2 

Limita 
superioară 

 Altitudine Limita superioară a segmentului de 
rută. 

      

Limita 
inferioară 

 Altitudine Limita inferioară a segmentului de rută.       

Altitudinea 
minimă pe 
rută/ MEA 

 Altitudine Altitudinea pentru un segment de rută 
care asigură recepționarea adecvată a 
comunicațiilor ATS şi a facilităților de 
navigație relevante, care se 
conformează cu structura spațiului 
aerian şi asigură distanța (verticală) de 
siguranță cerută pentru trecerea 
obstacolelor. 

 50 m rutină calculat 50 m sau 
100 ft 

50 m sau 
100 ft 

Altitudinea 
minimă de 
trecere peste 
obstacole/ 
MOCA 

 Altitudine Altitudinea minimă de trecere peste 
obstacole. Altitudinea minimă pentru un 
segment definit al zborului care asigură 
distanța (verticală) de siguranță cerută 
pentru trecerea peste obstacole. 

 50 m rutină calculat 50 m sau 
100 ft 

50 m sau 
100 ft 

Altitudine 
minimă de 
zbor 

 Altitudine Altitudinea minimă de zbor  50 m rutină calculat 50 m sau 
100 ft 

50 m sau 
100 ft 

Limite 
laterale 

 Dis 
tanță 

Limitele laterale ale rutei.       

Restricții  Text Precizarea restricțiilor de viteză și 
nivel/altitudine pentru orice zonă, acolo 
unde acestea sunt stabilite. 

      

Direcția 
nivelelor de 
zbor 

  Precizarea direcției nivelului de zbor 
(par, impar, niciunul/ NIL). 

      

 Înainte Lista 
coduri 

Precizarea direcției nivelului de zbor 
(par, impar, NIL) de la primul punct către 
al doilea punct al segmentului de rută. 
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Subiect Proprietate Sub-
Proprietate 

Tip Descriere Nota Acura 
tețe 

Integri 
tate 

Tip 
originare 

Rez. 
Publi 
care 

Rez. 
harta 

 Înapoi Lista 
coduri 

Precizarea direcției nivelului de zbor 
(par, impar, NIL) de la al doilea punct 
către primul al segmentului de rută. 

      

Disponibili 
tate 

 Text Informații cu privire la disponibilitatea 
rutei 

      

Clasa 
spațiului 
aerian 

 Text Clasificarea spațiului aerian (A, B, ...G) 
care determină regulile de operare, 
cerințele de zbor și serviciile furnizate. 

      

Cerințele 
PBN 

  Navigație RNAV bazată pe cerințe de 
performanță pentru aeronave care 
operează pe o rută ATS, într-o 
procedură de zbor instrumental sau 
conform cerințelor spațiului aerian 
desemnat. 

numai PBN      

 Specificație 
de navigație 

Text Precizarea specificației/specificațiilor de 
navigație aplicabile unui/unor 
anumit/anumite segment/segmente. 
Există două feluri de specificații de 
navigație:    
- specificație privind performanța de 
navigație cerută/required navigation 
performance (RNP) specification - O 
specificație de navigație bazată pe 
navigație RNAV, care include cerințele 
de monitorizare și alertare în ceea ce 
privește performanța și care este 
indicată prin prefixul RNP, de exemplu 
RNP 4, RNP APCH; 
- specificație RNAV/area navigation 
(RNAV) specification - O specificație de 
navigație bazată pe navigația RNAV, 
care nu include cerințele de monitorizare 
și alertare în ceea ce privește 
performanța și care este indicată prin 
prefixul RNAV, de exemplu RNAV 5, 
RNAV 1. 

      

 Cerințe 
privind 
performanța 
navigației 

Text Cerința privind acuratețea navigației 
pentru fiecare segment de rută bazat pe 
criterii de performanță (RNAV sau RNP). 

      

 Cerințe 
senzori 

Text Indicarea cerințelor referitoare la 
senzori, inclusiv orice limitări ale 
specificațiilor de navigație. 
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Subiect Proprietate Sub-
Proprietate 

Tip Descriere Nota Acura 
tețe 

Integri 
tate 

Tip 
originare 

Rez. 
Publi 
care 

Rez. 
harta 

Unitatea de control        
 Nume Text Numele unității care furnizează serviciul.       
 Canal Text Canalul/frecvența unității de control.       
 Adresa de 

acces 
 Un cod specificat folosit pentru accesul 

prin data link la unitatea de control ATS. 
dacă este 
aplicabil 

     

Altitudinea minimă a zonei/ AMA       
 Limite 

laterale 
Dis 

tanță 
Limitele laterale ale sectoarelor.       

 Limita 
verticală 

Altitudine Altitudinea minimă a zonei (AMA) - 
altitudinea minimă ce poate fi utilizată în 
condiții meteorologice de zbor 
instrumental (IMC), care asigură o 
înălțime minimă de siguranță faţă de 
obstacole în interiorul unei zone 
specificate, formată în mod normal din 
paralele şi meridiane. 

      

Altitudinea minimă de vectorizare       
 Limite 

laterale 
Dis 

tanță 
Limitele laterale ale sectoarelor.       

 Limita 
verticală 

Altitudine Altitudinea minimă de vectorizare.       

          
 Nota 1) U-Spațiul aerian superior       

K- Elicopter       
S- Supersonic       
T-TACAN       
Altele       

 Nota 2) Lungimea segmentelor de cale aeriană  1/10 km rutină calculat 1/10 km 
sau 1/10 
NM 

1 km sau 1 
NM 

Lungimea segmentelor rutei de 
sosire/plecare 

 1/100 km esențial calculat 1/100 km 
sau 1/100 
NM 

1 km sau 1 
NM 

Punct de 
navigație 

        

 Identificare  Text Numele, indicativele codificate sau 
numele de cod atribuite punctului 
semnificativ. 

      

Poziția  Punct Localizarea geografică a punctului de 
navigație 

 100 m esențial măsurat 
/calculat 

1 sec 1 sec 

Formare          
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Subiect Proprietate Sub-
Proprietate 

Tip Descriere Nota Acura 
tețe 

Integri 
tate 

Tip 
originare 

Rez. 
Publi 
care 

Rez. 
harta 

 Mijloc de 
navigație 

Text Identificarea stației de referință 
VOR/DME 

      

 Relevment Relev 
ment 

Relevmentul de la VOR/DME de 
referință dacă punctul de navigație nu 
este suprapus în aceeași poziție cu 
acesta. 

  
Vezi Nota 1) 

 Distanță Dis 
tanță 

Distanța de la VOR/DME de referință 
dacă punctul de navigație nu este 
suprapus în aceeași poziție cu acesta. 

  
Vezi Nota 2) 

 
  Nota 1) Relevmentul folosit în definirea unui 

punct de navigație pe rută 
 1/10 grad rutină calculat 1/10 grad 1/10 grad 
 1/100 

grade 
esențiale calculat 1/100 

grade 
1/10 grade 

Nota 2) Distanța folosită în definirea unui punct 
de navigație pe rută 

 1/10 km rutină calculat 1/10 km 
sau 1/10 
NM 

2/10 km  
(1/10 NM) 

 1/100 km esențiale calculat 1/100 km 
sau 
1/100 NM 

2/10 km 
(1/10 NM) 

Așteptare 
pe rută 

 O manevră predeterminată prin care o 
aeronavă se menține într-un spațiu 
aerian specificat în așteptarea autorizării 
următoare. 

      

 Identificare  Text Identificarea procedurii de așteptare.       
Numele 
punctului/rep
erului 

 Text Identificarea punctului/reperului 
procedurii de așteptare. 

      

Punct de 
navigație 

 Punct Localizarea geografică a punctului de 
navigație pentru așteptare. 

 100m esențial măsurat, 
calculat 

1 sec 1 sec 

Direcția 
către punctul 
de navigație 

 Relev 
ment 

Direcția către punctul procedurii de 
așteptare. 

      

Direcția 
virajului 

 Text Direcția virajului procedural       

Viteza  Valoare Viteza indicată maximă       
Nivel          
 Nivel minim 

de așteptare 
Altitudine Nivelul minim al procedurii de așteptare.       

 Nivel maxim 
de așteptare 

Altitudine Nivelul maxim de așteptare al procedurii 
de așteptare 

      

Timp/distan 
ță de 
îndepărtare 

 Valoare Valoarea timpului/distanței procedurii de 
așteptare 
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Subiect Proprietate Sub-
Proprietate 

Tip Descriere Nota Acura 
tețe 

Integri 
tate 

Tip 
originare 

Rez. 
Publi 
care 

Rez. 
harta 

Unitate de 
control 

Nume Text Indicarea unității de control 
Frecvența Valoare Frecvența/canalul de operare al unității 

de control. 
Procedura 
specială de 
intrare în 
zona de 
așteptare 

Text Descrierea textuală a procedurii 
VOR/DME specială de intrare 

În cazul în care 
a fost stabilit 
un radial de 
intrare la un 
punct secundar 
dar situat la 
capătul seg 
mentului de 
îndepărtare 
pentru o proce 
dură de 
așteptare 
VOR/DME 

SPAȚIU LĂSAT LIBER INTENȚIONAT 
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Tabel A 1-4  Date privind procedurile de zbor instrumental 
Subiect Proprietate Sub-

Proprietate 
Tip Descriere Nota Acura 

tețe 
Integri 

tate 
Tip 

originare 
Rez. 
Publi 
care 

Rez. 
harta 

Procedura         
 Identificare          

 Ghidare pe 
Segmentul 
Apropierii 
Finale (FAS) 

Lista 
coduri 

Numele care descrie tipul mijlocului de 
navigație radio care asigură ghidarea 
laterală pe timpul apropierii finale. 
Acesta poate fi: ILS, VOR, RNAV, etc. 

Apropiere/ 
APCH 

     

 Pista Text Indicativul pistei pentru direcția de 
aterizare și decolare. Exemple: 27, 35L, 
01R. 

      

 Procedura 
de apropiere 
cu manevre 
la vedere 

Lista 
coduri 

Precizarea dacă o procedură este/nu 
este o apropiere de tip „circling”. 

Apropiere/ 
APCH 

     

 Cod multiplu Text O singură literă ca sufix care începe cu 
litera „z”, dispusă după tipul mijlocului de 
radionavigație trebuie folosită dacă două 
sau mai multe proceduri la aceeași pistă 
nu pot fi deosebite doar prin tipul 
mijlocului de radionavigație. Exemple: 
VOR y RWY 20; VOR z RWY 20. 

Apropiere/ 
APCH 

     

 Limitator al 
senzorului 
de navigație 

Text Informații specifice senzorilor în cazul 
unei limitări a utilizării. 

numai pt. 
proceduri PBN 

     

 Nume Text Numele procedurii de zbor instrumental.       
Identificator 
sub formă de 
text în clar 

         

 Indicator de 
bază 

Text Indicatorul de bază trebuie să fie numele 
sau numele de cod al punctului 
semnificativ în care se termină ruta 
standard de plecare. 

SID, STAR      

 Indicator de 
valabilitate 

Text Indicatorul de valabilitate este un număr 
de la 1 la 9. 

SID, STAR      

 Indicator de 
rută 

 Indicatorul de rută este o literă a 
alfabetului. Nu se folosesc literele „I” și 
„O”. 

SID, STAR      

 Indicarea 
dacă este la 
vedere 

Text Indicarea dacă ruta a fost stabilită pentru 
utilizarea de către aeronave care 
operează după regulile de zbor la 
vedere (VFR) 

doar VFR      
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Subiect Proprietate Sub-
Proprietate 

Tip Descriere Nota Acura 
tețe 

Integri 
tate 

Tip 
originare 

Rez. 
Publi 
care 

Rez. 
harta 

Identificator 
codificat 

Punct 
semnificativ 

Text Indicativul codificat sau numele de cod 
al punctului semnificativ. 

SID, STAR 

Indicator de 
valabilitate 

Text Indicatorul de valabilitate al procedurii. SID, STAR 

Indicator de 
rută 

Indicatorul de rută al procedurii. SID, STAR 

Tipul 
procedurii 

Lista 
coduri 

Indicarea tipului procedurii (plecare, 
sosire, apropiere, altele) 

PBN sau 
Convențional 

Lista 
coduri 

Indicarea dacă procedura este PBN 
sau Convențională 

doar pentru 
IFR 

Tipul preciziei Text Tipul procedurii instrumentale. 
Procedurile de zbor instrumental sunt 
clasificate astfel: 
- Procedura de apropiere de neprecizie
(NPA) - O procedură de apropiere
instrumentală care utilizează ghidare
laterală dar nu utilizează ghidare
verticală
- Procedură de apropiere cu ghidare
verticală (APV) - O procedură
instrumentală care utilizează ghidare
laterală și verticală dar care nu
îndeplinește cerințele stabilite pentru
operațiunile de apropiere și aterizare de
precizie.
- Procedura de apropiere de precizie
(PA) - O procedură de apropiere
instrumentală care utilizează ghidarea
laterală și verticală de precizie cu
minima determinată de categoria de
operare.

Apropiere/ 
APCH 

Categoria 
aeronavei 

Lista 
coduri 

Indicarea căror categorii de aeronave le 
este destinată procedura. 

Declinația 
magnetică 

Unghi Declinația magnetică luată în 
considerare la proiectarea procedurii. 

OCA/H Altitudinea/Înălțimea de trecere peste 
obstacole. 

Apropiere/ 
APCH 

Categoria 
aeronavei 

Lista 
coduri 

Categoria aeronavei Apropiere/ 
APCH 



 

 
A1-4/3 

 

Subiect Proprietate Sub-
Proprietate 

Tip Descriere Nota Acura 
tețe 

Integri 
tate 

Tip 
originare 

Rez. 
Publi 
care 

Rez. 
harta 

 Tipul 
apropierii 

Lista 
coduri 

Tipul apropierii (ex. directă CAT I, CAT 
II, LLZ, Circling.) sau mijlocul de 
navigație specific (ex. puncte/repere de 
coborâre), sau o anumită specificație de 
navigație. 

Apropiere/ 
Apropiere/ 
APCH 

     

 Altitudine Altitudine Altitudinea cea mai mică utilizată pentru 
realizarea conformării cu criteriile 
corespunzătoare de trecere a 
obstacolelor. 

Apropiere/ 
APCH 

așa cum 
este 
specificat 
în Doc 
8168 

esențial   așa cum 
este 
specificat 
în Doc 
8168 

 Înălțime Înălțime Înălțimea cea mai mică deasupra cotei 
pragului de referință sau a cotei 
aerodromului după caz, utilizată pentru 
realizarea conformării cu criteriile de 
trecere peste obstacole. 

Apropiere/ 
APCH 

așa cum 
este 
specificat 
în Doc 
8168 

esențial   așa cum 
este 
specificat 
în Doc 
8168 

Altitudinea/ 
Înălțimea de 
luare a 
deciziei/ DA/H 

  Altitudinea/Înălțimea de decizie. Apropiere/ 
APCH 

     

 Categoria 
aeronavei 

Lista 
coduri 

Categoria aeronavei. Apropiere/ 
APCH 

     

 Tipul 
apropierii 

Lista 
coduri 

Tipul apropierii (ex. directă CAT I, CAT 
II, LLZ, Circling) sau mijlocul de 
navigație specific (ex. puncte de 
coborâre), sau o anumită specificație de 
navigație. 

Apropiere/ 
APCH 

     

 Altitudine Altitudine O altitudine specificată pentru o 
operațiune de apropiere instrumentală 
3D la care trebuie inițiată întreruperea 
apropierii dacă referința vizuală 
necesară continuării apropierii nu a fost 
stabilită.   

Apropiere/ 
APCH 

     

 Înălțime Înălțime O înălțime specificată pentru o 
operațiune de apropiere instrumentală 
3D la care trebuie inițiată întreruperea 
apropierii dacă referința vizuală 
necesară continuării apropierii nu a fost 
stabilită. 

Apropiere/ 
APCH 

     

Altitudinea/ 
Înălțimea 
minimă de 
coborâre/ 
MDA/H 

  Altitudinea/Înălțimea minimă de 
coborâre. 

Apropiere/ 
APCH 
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Subiect Proprietate Sub-
Proprietate 

Tip Descriere Nota Acura 
tețe 

Integri 
tate 

Tip 
originare 

Rez. 
Publi 
care 

Rez. 
harta 

 Categoria 
aeronavei 

Lista 
coduri 

Categoria aeronavei Apropiere/ 
APCH 

     

 Tipul 
apropierii 

Lista 
coduri 

Tipul apropierii (ex. directă CAT I, CAT 
II, LLZ, Circling) sau mijlocul de 
navigație specific (ex. puncte/repere de 
coborâre), sau o anumită specificație de 
navigație.   

Apropiere/ 
APCH 

     

 Altitudine Altitudine O altitudine specificată pentru o 
operațiune de apropiere instrumentală 
2D, sau apropiere „circling” sub care 
coborârea nu trebuie să continue dacă 
nu există referință vizuală.   

Apropiere/ 
APCH 

     

 Înălțime Înălțime O înălțime specificată pentru o 
operațiune de apropiere instrumentală 
2D, sau apropiere „circling” sub care 
coborârea nu trebuie să continue dacă 
nu există referință vizuală.   

Apropiere/ 
APCH 

     

Altitudinea 
minimă de 
sector/ MSA 

  Altitudinea minimă de sector - cea mai 
mică altitudine care poate fi utilizată, 
care asigură o înălțime minimă de 
siguranță de 300 m (1000 ft) deasupra 
tuturor obiectelor localizate într-o arie 
inclusă într-un sector circular cu raza de 
46 km (25 NM) centrat pe un mijloc de 
radionavigație. 

numai IFR      

 Unghiul 
începutului 
de sector 

Unghi Unghiul începutului de sector       

 Unghiul 
sfârșitului de 
sector 

Unghi Unghiul capătului de sector       

 În funcție de 
un punct 
(reper) 

Text Centrul MSA       

 Altitudine Altitudine Altitudinea minimă pentru fiecare sector       
 Restricții Text Altitudinea minimă de sector - cea mai 

mică altitudine care poate fi utilizată, 
care asigură o înălțime minimă de 
siguranţă de 300 m (1000 ft) deasupra 
tuturor obiectelor localizate într-o arie 
inclusă într-un sector circular cu raza de 
46 km (25 NM) centrat pe un mijloc de 
radionavigație. 

      



 

 
A1-4/5 

 

Subiect Proprietate Sub-
Proprietate 

Tip Descriere Nota Acura 
tețe 

Integri 
tate 

Tip 
originare 

Rez. 
Publi 
care 

Rez. 
harta 

 Raza Valoare Raza fiecărui sector       
Altitudine de 
sosire a zonei 
terminale/TAA 

  Altitudine de sosire a zonei terminale - 
cea mai joasă altitudine care asigură o 
înălţime minimă de siguranţă de 300 m 
(1000 ft) deasupra tuturor obstacolelor 
existente într-o zonă circulară cu raza de 
25 NM (46Km) centrată pe punctul 
apropierii iniţiale (IAF) sau acolo unde 
acesta nu există pe punctul apropierii 
intermediare (IF), delimitată de linii 
drepte care unesc extremităţile zonei 
circulare cu centrul în IF). Altitudinile de 
sosire asociate unei proceduri, reunite, 
trebuie să acopere o zonă de 360 grade 
în jurul centrului IF. 

doar apropiere 
sau PBN 

     

 Punct de 
referință 

Text Punct de referință al TAA (IAF sau IF)       

 IAF Text Punctul de apropiere inițială - punct de 
referință TAA 

      

 IF Text Punctul apropierii intermediare - punct 
de referință TAA 

      

 Distanța 
până la IAF 

Distanță Distanța dintre limita zonei TAA și IAF       

 Altitudine Altitudine Valoarea altitudinii de sosire a zonei 
terminale 

      

 Unghiul 
începutului 
de sector 

Unghi Unghiul începutului unui sector 
(relevmentul punctului de referință TAA) 

      

 Unghiul 
sfârșitului de 
sector 

Unghi Unghiul capătului unui sector 
(relevmentul punctului de referință TAA) 

      

 Arc de 
coborâre 

Distanță Raza zonei interne cu altitudine mai 
mică. 

      

Numele 
specificației 
de navigație 

 Text Un set de cerințe pentru aeronave și 
echipaje necesare pentru a sprijini 
operațiunile de navigație bazată pe 
performanță într-un spațiu aerian definit. 
Există două tipuri de specificații de 
navigație: 
- Specificaţie privind performanţa de 
navigaţie cerută (RNP). O specificaţie 
de navigaţie bazată pe conceptul RNAV 
care include cerinţa de monitorizare şi 

doar PBN      
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Subiect Proprietate Sub-
Proprietate 

Tip Descriere Nota Acura 
tețe 

Integri 
tate 

Tip 
originare 

Rez. 
Publi 
care 

Rez. 
harta 

alertare în ceea ce privește performanţa 
şi care este desemnată prin prefixul 
RNP, de exemplu RNP 4, RNP APCH.  
- Specificaţie RNAV. O specificaţie de 
navigaţie bazată pe conceptul RNAV 
care nu include cerinţa de monitorizare 
şi de alertare în ceea ce privește 
performanţa şi care este desemnată prin 
prefixul RNAV, de exemplu RNAV 5, 
RNAV 1. 

Minima de 
operare 

 Text Minima de operare a aerodromului - 
limitele utilizării unui aerodrom pentru:  
      a) decolare, exprimate în termeni de 
distanță vizuală în lungul pistei (RVR) şi, 
dacă este cazul, în termeni de plafon al 
norilor;  
      b) aterizare, în condiţiile 
operaţiunilor de apropiere de precizie şi 
aterizare, exprimate în termeni de 
vizibilitate şi/sau distanţă vizuală în 
lungul pistei şi de altitudine/înălţime de 
decizie (DA/H) în funcţie de categoria de 
operare; şi  
      c) aterizare, în condiţiile 
operaţiunilor de apropiere şi aterizare cu 
ghidare verticală, exprimate în termeni 
de vizibilitate şi/sau distanţă vizuală în 
lungul pistei şi de altitudine/înălţime de 
decizie (DA/H) în funcţie de categoria de 
operare; şi  
      d) aterizare, în condiţiile 
operaţiunilor de apropiere de neprecizie 
şi aterizare, exprimate în termeni de 
vizibilitate şi/sau distanţă vizuală în 
lungul pistei, altitudinea/înălţimea 
minimă de coborâre (MDA/H) şi, dacă 
este cazul, în termeni de plafon al 
norilor. 

APCH, DEP      

Temperatura          
 Temperatura 

minimă 
Valoare Referință temperatura minimă. doar APCH, 

PBN 
     

 Temperatura 
maximă 

Valoare Referință temperatura maximă. doar APCH, 
PBN 
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Tip Descriere Nota Acura 
tețe 

Integri 
tate 
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Rez. 
Publi 
care 

Rez. 
harta 

Sursă 
altimetrică de 
la distanță 

 Text Notă de avertizare care indică sursa 
altimetrică. 

APCH      

Punct de 
referință al 
procedurii 

  Pragul aeroportului sau de aterizare. APCH      

Cerințe PBN   Cerințe specifice cu privire la o 
procedură PBN. 

PBN      

  Lista 
coduri 

Identificarea specificației de navigație 
(RNAV 5, PBN 0.3 …). 

      

 Specificație 
de navigație 

Text Orice limitări ale senzorului de navigație 
(este necesar GNSS...) 

      

 Cerințe 
funcționale 

Text Orice funcționalități cerute care sunt 
descrise ca opțiuni la specificația de 
navigație, adică, nu sunt incluse în 
specificația de navigație de bază (RF 
necesar …) 

      

Segment al 
procedurii 

    SID, STAR, 
APCH 

     

 Început  Text Identificarea punctului de început al 
segmentului 

      

Final  Text Identificarea punctului final sau o 
descriere a finalului segmentului. 

      

Funcționali 
tatea 
punctului/repe
rului final 

 Lista 
coduri 

Precizarea dacă punctul final este un 
punct „fly-by” (un punct de navigație 
care necesită anticiparea virajului pentru 
a permite interceptarea tangențială a 
următorului segment al unei rute sau 
proceduri) sau punct fly-over (un punct 
de navigație la care se inițiază virajul 
pentru a intercepta următorul segment al 
unei rute sau proceduri). 

PBN      

Rolul 
punctului final 

 Lista 
coduri 

Precizarea rolului punctului final (MAPt, 
IF, IAF, FAF....) 

      

Altitudinea/ 
Înălțimea 
procedurii 

 Altitudine
/Înălțime 

O altitudine/înălțime specificată la care 
se execută zbor la sau deasupra 
altitudinii/înălțimii minime și care este 
stabilită pentru a asigura o coborâre 
stabilizată la un gradient/unghi stabilit pe 
segmentul apropierii intermediare/finale. 

numai 
segmente SID, 
STAR, APCH 

așa cum 
este 
specificat 
în Doc 
8168 

esențiale   Așa cum 
este 
specificat 
în Doc 
8168 
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Altitudinea 
minimă de 
siguranţă  
pentru 
trecerea peste 
obstacole/ 
MOCA 

 Altitudine Altitudinea minimă pentru un segment 
definit care asigură trecerea peste 
obstacole. 

SID, STAR, 
APCH 

     

Distanță  Distanță Distanța geodezică dintre două puncte 
semnificative succesive desemnate, 
ajustată la cea mai apropiată zecime de 
kilometru sau zecime de milă nautică. 

 1/100 km esențial calculat 1/100 km 
sau 1/100 
NM 

1 km sau 1 
NM 

Relevment 
adevărat 

 Relev 
ment 

Relevmentul adevărat dintre două 
puncte semnificative succesive, ajustat 
la cea mai apropiată zecime de grad. 

SID, STAR, 
APCH 

1/10 grade rutină calculat 1/10 grad 1 grad 

Relevment 
magnetic 

 Relev 
ment 

Relevmentul magnetic dintre două 
puncte semnificative succesive, ajustat 
la cea mai apropiată zecime de grad. 

SID, STAR, 
APCH 

1/10 grade rutină calculat 1 grad 1 grad 

Gradient  Valoare  APCH, DEP      
Viteza  Valoare Limita de viteză la un punct semnificativ 

exprimată în unități de 10 noduri/oră, 
după caz. 

      

Obstacol de 
control 

   APCH, DEP      

 Tip Text Precizarea dacă obstacolul este 
luminat/neluminat, tipul obstacolului 
(biserică, turbină, eoliană, etc.) 

      

 Poziție Punct Coordonatele obstacolului de control.  vezi 
obstaco 
lele 

    

 Cotă Cotă Cota părții superioare a obstacolului de 
control. 

 vezi 
obstaco 
lele 

    

Segmentul 
apropierii 
finale 

   Acel segment al procedurii de apropiere 
instrumentală pe care sunt realizate 
alinierea și coborârea pentru aterizare. 

SBAS APCH 
GBAS APCH 

     

 Tipul 
operațiunii 

 Text Un număr care indică tipul segmentului 
apropierii finale (ex. „0” este codificat 
pentru o procedură de apropiere directă 
inclusiv cele cu direcția de aterizare 
decalată). 

      

Indicativ de 
performanță 
al apropierii 

 Text Un număr care identifică tipul procedurii 
de apropiere („0” este folosit pentru a 
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tețe 

Integri 
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identifica o procedură de apropiere LPV 
și „1” o procedură de apropiere CAT 1) 

Furnizor 
SBAS 

 Text Identificator al unui anumit furnizor de 
servicii privind sistemul de apropiere 
bazat pe satelit. 

numai SBAS      

Selector date 
procedură de 
apropiere/ 
RPDS 

 Text Selector date procedură de apropiere 
(RPDS) - Un identificator numeric care 
este unic pentru o frecvență din zona de 
emisie și care este folosită pentru a 
selecta blocul de date FAS. 

numai GBAS      

Identificator 
procedură de 
apropiere/ 
RPI 

 Text Identificator procedură de apropiere - un 
identificator din 4 caractere utilizat 
pentru a confirma selecția corectă a 
procedurii de apropiere. 

      

LTP/FTP   Punctul pragului pistei la aterizare (LTP) 
sau punctul pragului fictiv (FTP). 

      

 Poziție Punct Latitudinea și longitudinea LTP/FTP.  0.3 m (1 ft) critic  0.0005" 
(0.01") 

 

 Înălțime 
elipsoidală 

Cotă Înălțimea LTP/FTP deasupra 
elipsoidului WGS-84. 

 0.25 m critic  0.1 m  

 Înălțimea 
ortometrică 

Cotă Înălțimea LTP/FTP raportată la geoid și 
prezentată ca o cotă MSL. 

      

FPAP   Punct de aliniere a traiectului de zbor.       
 Poziție Punct   0.3 m (1 ft) critic  0.0005" 

(0.01") 
 

 Înălțimea 
ortometrică 

Cotă Înălțimea FPAP raportată la geoid 
prezentată ca o cotă MSL. 

      

TCH  Înălțime Înălțimea de traversare a pragului la 
apropiere - Înălțimea stabilită de 
traversare conform unghiului traiectului 
de zbor deasupra LTP (sau FTP). 

 0.5 m critic calculat 0.05 m  

GPA  Valoare Unghiul pantei - Unghiul traiectoriei de 
apropiere în raport cu planul orizontal 
definit în conformitate cu WGS-84 la 
LTP/FTP. 

 0.01° N/A  0.01°  

Lățimea 
traiectoriei la 
prag 

 Valoare Jumătate din lățimea traiectoriei laterale 
la LTP/FTP, care definește abaterea 
laterală la care receptorul va atinge 
deviația maximă. 

 N/A critic  0.25 m  

Deviație 
lungime Delta 

 Distanță Distanța de la capătul de oprire al pistei 
până la FPAP. Aceasta definește locul 
în care sensibilitatea laterală devine 
sensibilitatea apropierii întrerupte. 

 N/A N/A  8 m  
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HAL  Valoare Limita orizontală de alertă doar SBAS      
VAL  Valoare Limita verticală de alertă doar SBAS      
Bloc de date 
FAS 

 Text Șir binar care descrie blocul de date al 
Segmentului de Apropiere Finală, 
generat cu un mijloc software 
corespunzător. Blocul de date FAS este 
un set de parametri pentru identificarea 
unei singure apropieri de precizie sau 
APV și pentru definirea apropierii 
asociate. 

      

Avertizare 
CRC 

 Text O reprezentare hexazecimală de 8 
caractere a restului de biți calculați, 
utilizați pentru a determina integritatea 
blocului de date FAS pe timpul 
transmiterii și stocării.   

      

Punct 
(Reper) al 
procedurii 
 

          

 Identificare  Text Numele, indicativele codificate sau 
numele de cod atribuite punctului 
semnificativ. 

      

Cerințe de 
raportare ATC 

 Text Precizarea cerinței de raportare 
ATS/MET „obligatoriu”, „la cerere” sau 
„Nil” (deloc). 

      

Punct de  
raportare VFR 

 Text Numele podului sau al bisericii. VFR      

Poziție  Punct Localizarea geografică a punctului 
(reperului). 

 Vezi Nota 1) 

Tip  Text Indicarea tipului punctului (reperului), 
cum ar fi: Navaid, Int, WPT. 

      

Componente          
 Mijloc de 

navigație 
Text Identificarea la nivel de stație a referinței 

VOR/DME. 
      

 Relevment Relev 
ment 

Relevmentul de la referința VOR/DME, 
dacă punctul de navigație nu este dispus 
în același loc cu aceasta. 

 Vezi Nota 2) 

 Distanță Distanță Distanța de la referința VOR/DME, dacă 
punctul de navigație nu este dispus în 
același loc cu aceasta. 
 
 
 

 Vezi Nota 3) 
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Nota 1) 

 

Puncte și mijloace de navigație pe rută, 
puncte de așteptare, puncte STAR/SID. 

 100 m esențial măsurat/ 
calculat 

1 sec 1 sec 

Puncte de apropiere finală și alte puncte 
esențiale care sunt incluse în procedura 
de apropiere instrumentală. 

 3 m esențial măsurat/ 
calculat 

1/10 sec 1 sec 

 Nota 2) Relevmentul folosit pentru definirea unui 
punct terminal. 

 1/10 grad rutină calculat 1/10 grad 1/10 grad 

Relevmentul folosit pentru definirea unui 
punct al procedurii de zbor instrumental. 

 1/100 grad esențial calculat 1/100 grad 1/10 grad 

 Nota 3) Distanța folosită pentru definirea unui 
punct terminal și a unui punct al 
procedurii de zbor instrumental. 

 1/100 km esențial calculat 1/100 km 
sau 1/100 
NM 

2/10 km 
(1/10 NM) 

Procedura 
de așteptare 

   O manevră predeterminată care 
menține aeronava într-o porţiune de 
spaţiu aerian specificat, în aşteptarea 
următoarei autorizări. 

      

 Identificare  Text Identificarea procedurii de așteptare       
Reper/Punct  Punct O poziție geografică care servește ca 

referință pentru o procedură de 
așteptare. 

 aceeași ca 
punctul 
procedurii 

    

Relevmentul 
către punctul 
de navigație 

 Unghi Relevmentul de apropiere de punctul de 
navigație 

    1/10 grad  

Relevmentul 
de 
îndepărtare 
de punctul de 
navigație 

 Unghi Relevmentul de îndepărtare de punctul 
de navigație 

    1/10 grad  

Lungimea 
segmentului 

 Distanță Lungimea segmentului de îndepărtare 
de punctul de navigație 

    1/10 km 
sau 1/10 
NM 

 

Timp de zbor 
pe segment 

 Valoare Durata de zbor pe segmentul de 
îndepărtare 

      

Radial limită  Unghi Radialul de limitare de la VOR/DME-ul 
care stă la baza procedurii de așteptare. 

      

Direcția 
virajului 

 Unghi Direcția virajului procedurii de așteptare.       

Altitudinea 
minimă 

 Altitudine Nivelul minim de așteptare, rotunjit până 
la cea mai apropiată valoare superioară 
(50 m sau 100 ft)/ nivel de zbor. 

 50 m rutină calculat 50 m sau 
100 ft/nivel 
de zbor 
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Altitudinea 
maximă 

 Altitudine Nivelul maxim de așteptare rotunjit până 
la cea mai apropiată valoare superioară 
(50 m sau 100 ft)/ nivel de zbor. 

    50 m sau 
100 ft/nivel 
de zbor 

 

Viteza  Valoare Viteza indicată maximă     10 kts  
Declinația 
magnetică 

         

 Unghi Unghi Declinația magnetică a mijlocului de 
radionavigație față de care se execută 
procedura de așteptare 

      

 Data Data Data la care declinația magnetică a avut 
valoarea corespunzătoare. 

      

Numele 
specificației 
de navigație 

 Text Numele specificației de navigație - set 
de cerințe pentru aeronavă și echipaj 
necesare pentru a sprijini o aplicație de 
navigație într-un concept de spațiu 
aerian definit 

RNAV/RNP      

Detaliile 
procedurii 
pentru 
elicoptere 

          

 Titlul 
procedurii 
pentru 
elicoptere 
(RNAV 263) 

 Text Identificarea procedurii pentru elicoptere       

Heliport 
crossing 
height/HCH 

 Înălțime Înălțime de traversare heliport  0,5 m esențial calculat 1 m sau    
1 ft 

1 m sau    
1 ft 

IDF  Punct Punct inițial de plecare DEP      
MAPt  Punct Punct de întrerupere a apropierii APCH      
Segment la 
Vedere Direct 

  Pentru PinS APP: partea zborului care 
leagă direct PinS de locul aterizării. 
Pentru PinS DEP: parte a zborului care 
leagă direct locul aterizării de IDF. 

      

 Traiect Linie        
 Distanță Distanță        
 Direcție Unghi        
 Înălțime de 

traversare 
Înălțime        

Segment  de 
manevră la 
vedere 

  Segment de zbor la vedere: Segmentul 
PinS la vedere este protejat pentru 
următoarele manevre: 

APCH 
DEP 
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- Pentru PinS APCH - Zbor la vedere de 
la MAPt în preajma heliportului sau 
loculului de aterizare pentru a ateriza din 
altă direcție decât direct de la MAPt. 
- Pentru PinS DEP: Decolarea pe o 
direcție alta decât cea directă către IDF, 
urmată de zbor la vedere pentru a 
intersecta segmentul instrumental la 
IDF. 

 Ax Unghi Axul suprafeței de urcare la decolare DEP      
 Zona de 

manevră 
Poligon Zona în care este de așteptat ca pilotul 

să manevreze elicopterul la vedere. 
APCH DEP      

 Zona fără 
manevre 

Poligon Zona în care manevra elicopterului este 
interzisă. 

APCH DEP      

 Traiecte de 
intrare 

Linie Segment de zbor la vedere: Segmentul 
PinS la vedere este protejat pentru 
următoarele deplasări: 
- Pentru PinS APCH - Zbor la vedere de 
la MAPt în preajma heliportului sau 
loculului de aterizare pentru a ateriza din 
altă direcție decât direct de la MAPt. 
- Pentru PinS DEP: Decolarea pe o 
direcție alta decât cea directă către IDF 
urmată de zbor la vedere pentru a 
intersecta segmentul instrumental la 
IDF. 

APCH DEP      

Height above 
surface 
diagram/HAS 

  Înălțimea deasupra diagramei de 
suprafață 

APCH      

 Raza Distanță        
 Înălțimea 

deasupra 
suprafeței 

Înălțime        

Proceed 
Visually/Conti
nuați la 
vedere 

 Text Text care indică faptul că procedura are 
instrucțiune de „Continuare la vedere” 

      

Proceed 
VFR/Conti 
nuați cu 
manevre VFR 

 Text Text care indică faptul că procedura are 
instrucțiune de „Continuați cu manevre 
VFR” 
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VSDA  Valoare Visual segment descent angle/ Unghi de 
coborâre pe Segmentul de Zbor la 
Vedere 

      

Traiecte de 
intrare 

         

 Lungime Distanță        
 Lățime Distanță        
 Relevment  Unghi        

AITF/ 
Informații 
Aeronautice 
în Format 
Text 

   Note privind hărțile (Informații 
Aeronautice în Format Text) 

      

 Diferențe între 
indicațiile 
instrumentale 
și cele ale 
mijloacelor 
optice (VASI) 
ale pantei 

 Text        

Descrierea 
apropierii 
întrerupte 

 Text Descrierea apropierii întrerupte pentru 
procedură 

      

Descrierea 
rutei 
SID/STAR 

 Text Descrierea textuală a procedurii SID sau 
STAR 

      

Gradientul de 
urcare al 
apropierii 
întrerupte 

 Valoare Valoarea gradientului de urcare a 
apropierii întrerupte pentru procedura de 
apropiere. 

      

Nota CAT H  Text        
CAT D Mare  Text        
Autorizare 
necesară 

 Text Precizarea RNP AR       

Unități de 
măsură 

 Text        

GNSS în loc 
de 

 Text        

Pierdere 
comunicație 

 Text Descrierea pierderii comunicației       
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Supraveghere
/radar 
necesară 

 Text        

Notă privind 
obstacole din 
apropierea 
SID 

 Text Menționarea atunci când există 
obstacole în apropiere care nu au fost 
luate în considerare în determinarea 
gradientului de proiectare a procedurii 
publicate. 

      

Direcție de 
apropiere 
decalată. 

 Text        

PDG mai 
mare de 3% 

 Text        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPAȚIU LĂSAT LIBER INTENȚIONAT 
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Tabel A 1-5  Date privind mijloacele/ sistemele de radionavigație 
Subiect Proprietate Sub-

Proprietate 
Tip Descriere Nota Acura 

tețe 
Integri 

tate 
Tip 

originare 
Rez. 
Publi 
care 

Rez. 
harta 

Mijloc de 
radio 
navigație 

        

 Tip  Text Tipul mijlocului de radionavigație       
Identificare  Text Codul alocat pentru identificarea unică a 

mijlocului de navigație 
      

Nume  Text Numele textual alocat mijlocului de 
navigație 

      

Clasificarea 
sistemului ILS 

 Listă 
coduri 

O clasificare bazată pe capacitățile 
funcționale și de performanță ale unui 
sistem ILS. 

ILS      

Clasificarea 
sistemului 
GBAS 

 Listă 
coduri 

O clasificare bazată pe capacitățile 
funcționale și de performanță ale 
subsistemului de sol GBAS 

GBAS      

Indicarea 
capabilităților 
de apropiere 
ale sistemului 
GBAS 

 Listă 
coduri 

O clasificare bazată pe volumul 
serviciului GBAS și pe cerințele de 
performanță pentru fiecare tip apropiere 
deservit. 

GBAS      

Scop  Listă 
coduri 

Precizarea dacă mijlocul de navigație 
deservește ruta (E), aerodromul (A) sau 
pe amândouă (AE). 

      

Aerodromul/ 
heliportul 
deservit 

 Text Indicatorul OACI de localizare sau 
numele aerodromului/heliportului 
deservit. 

      

Pista 
deservită 

 Text Indicativul pistei deservite.       

Autoritatea 
care-l 
operează 

 Text Numele entității care operează 
facilitatea. 

      

Tipul 
operațiunilor 
sprijinite 

 Listă 
coduri 

Indicarea tipului de operațiune admisă 
pentru ILS/MLS, GNSS de bază, 
sistemul de augmentare cu ajutorul 
sateliților (SBAS) și sistemul de 
augmentare cu ajutorul echipamentelor 
de la sol (GBAS) 

      

Co-locație  Text Informația dacă un mijloc de navigație 
este dispus în același loc cu un alt mijloc 
de navigație. 

      

Ore de 
operare 

 Program Orele de operare a mijlocului de 
radionavigație 
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Subiect Proprietate Sub-
Proprietate 

Tip Descriere Nota Acura 
tețe 

Integri 
tate 

Tip 
originare 

Rez. 
Publi 
care 

Rez. 
harta 

Declinația 
magnetică 

         

 Unghi Unghi Declinația magnetică la mijlocul de 
radionavigație 

ILS/NDB Vezi Nota 1) 

 Data Data Data la care declinația magnetică a avut 
valoarea corespunzătoare. 

      

Declinația 
stației 

 Unghi O diferență de aliniere a mijlocului de 
navigație între radialul de 0 grade și 
nordul adevărat, determinată la 
momentul la care stația este calibrată. 

VOR/ILS/MLS      

Direcția 
relevment 0 

  Direcția „relevmentului 0” furnizată de 
stație. Spre exemplu: nord magnetic, 
nord adevărat. 

VOR      

Frecvența  Valoare Frecvența sau frecvența de acordare a 
mijlocului de radionavigație 

      

Canal  Text Numărul de canal al mijlocului de 
radionavigație 

DME      

Poziția  Punct Localizarea geografică a mijlocului de 
radionavigație 

 Vezi Nota 2) 

Cota  Cota Cota antenei de emisie a DME 
Cota punctului de referință GBAS 

DME 
GBAS 

Vezi Nota 3) 

Înălțimea 
elipsoidală 

 Înălțime Înălțimea elipsoidală a punctului de 
referință GBAS 

GBAS      

Alinierea 
Sistemului ILS 
Direcție 

         

 Relevment Relev 
ment 

Relevmentul sistemului ILS Direcție Sistemul ILS 
Direcție 

1/100 grad esențial măsurat 1/100 grad 
(dacă este 
adevărat) 

1 grad 

 Tip Text Tipul alinierii Sistemului ILS Direcție, 
adevărat sau magnetic 

Sistemul ILS 
Direcție 

     

Alinierea față 
de azimutul 0 

 Relev 
ment 

Alinierea MLS față de azimutul 0 MLS 1/100 grad esențial măsurat 1/100 grad 
(dacă este 
adevărat) 

1 grad 

Unghi  Unghi Unghiul pantei unui ILS sau unghiul 
pantei normală pentru MLS 

ILS GP /MLS      

RDH/ 
Reference 
Datum Height 

 Valoare Valoarea Înălțimii Punctului de referință 
ILS (ILS RDH) 

ILS GP 0.5m critic calculat 0.1m sau 
0.1ft 

0.5m sau 
1ft 

Distanța de 
dispunere a 
antenei 
Sistemului ILS 

 Distanță Distanța de dispunere al Sistemului ILS 
Direcție față de capătul pistei/FATO 

Sistemul ILS 
Direcție 

3 m rutină calculat 1 m sau  
1 ft 

conform 
trasării 
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Subiect Proprietate Sub-
Proprietate 

Tip Descriere Nota Acura 
tețe 

Integri 
tate 

Tip 
originare 

Rez. 
Publi 
care 

Rez. 
harta 

Direcție față 
de capătul 
pistei 
Distanța 
TRSH de 
dispunere a 
antenei 
Sistemului ILS 
Pantă față de 
pragul pistei 

 Distanță Distanța de dispunere a antenei 
Sistemului ILS Pantă față de pragul 
pistei măsurată de-a lungul axului pistei 

Sistemul ILS 
Pantă 

3 m rutină calculat 1 m sau 1 
ft 

conform 
trasării 

Distanța 
TRSH de 
dispunere a 
radiomarker-
ului ILS față 
de pragul 
pistei 

 Distanță Distanța marker ILS - pragul pistei ILS 3 m esențial calculat 1 m sau  
1 ft 

2/10 km 
(1/10 NM) 

Distanța 
TRSH antena 
ILS DME - 
pragul pistei 

 Distanță Distanța antena ILS DME - pragul pistei 
măsurată de-a lungul axului pistei 

ILS 3 m esențial calculat 1 m sau  
1 ft 

conform 
trasării 

Distanța 
antena de 
azimut a MLS 
- capătul 
pistei 

 Distanță Distanța antena de azimut a MLS - 
capătul pistei/FATO 

MLS 3 m rutină calculat 1 m sau  
1 ft 

conform 
trasării 

Distanța 
TRSH antena 
de înălțime a 
MLS - pragul 
pistei 

 Distanță Distanța antena de înălțime a MLS - 
pragul pistei măsurată de-a lungul axului 
pistei 

MLS 3 m rutină calculat 1 m sau  
1 ft 

conform 
trasării 

Distanța 
TRSH antena 
DME MLS - 
pragul pistei 

 Distanță Distanța antena DME MLS/P - pragul 
pistei măsurată de-a lungul axului pistei. 

MLS 3 m esențial calculat 1 m sau  
1 ft 

conform 
trasării 

Polarizarea 
semnalului 

 Lista 
coduri 

Polarizarea semnalului GBAS (GBAS/H 
sau GBAS/E) 

GBAS      

Acoperire 
operațională 
definită (DOC) 

  Acoperirea operațională definită (DOC 
sau volumul standard de servicii/SSV) 
ca interval sau rază a volumului servicii 
față de mijlocul de navigație/punct de 
referință GBAS, înălțime și sectoare 
dacă este necesar 
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Subiect Proprietate Sub-
Proprietate 

Tip Descriere Nota Acura 
tețe 

Integri 
tate 

Tip 
originare 

Rez. 
Publi 
care 

Rez. 
harta 

          
 Nota 1) Declinația magnetică la mijlocul de 

radionavigație 
Sistemul ILS 
Direcție 

1 grad esențial măsurat 1 grad  

NDB 1 grad rutină măsurat 1 grad  
 Nota 2) Localizarea geografică a mijlocului de 

radionavigație 
 

Mijloc de 
navigație de 
aerodrom 

3 m esențial măsurat 1/10 sec conform 
trasării 

Punct de 
referință GBAS 

1 m  măsurat   

Rută 100 m esențial măsurat 1 sec  
 Nota 3) Cota antenei de emisie a DME 

Cota punctului de referință GBAS 
DME 30m 

(100ft) 
esențial măsurat 30 m  

(100 ft) 
30 m  
(100 ft) 

DME/P 3 m esențial măsurat 3 m (10 ft)  
Punct de 
referință GBAS 

0.25  m esențial  1 m sau  
1 ft 

 

GNSS    Un sistem global de determinare a 
poziției și a timpului care include una sau 
mai multe grupări de sateliți, receptori la 
bordul aeronavelor și funcții de 
monitorizare a integrității sistemului, 
augmentat corespunzător pentru a 
sprijini performanța de navigație cerută 
pentru operațiunile prevăzute. 

      

 Nume  Text Numele elementului GNSS (GPS, 
GBAS, GLONASS, EGNOS, MSAS, 
WAAS, etc.) 

      

Frecvență  Valoare Frecvența GNSS după caz      
Zona de 
serviciu 

 Poligon Localizarea geografică a zonei de 
serviciu GNSS 

      

Zona de 
acoperire 

 Poligon Localizarea geografică a zonei de 
acoperire GNSS 

      

Autoritatea 
care operează 

 Text Numele autorității care operează 
facilitatea 

      

          
Lumini 
aeronautice 
de sol 

   Lumini de sol și alte faruri luminoase 
care marchează poziții geografice 
selectate de statul membru ca fiind 
semnificative. 

      

 Tip  Text Tipul farului       
Indicativ  Text Codul alocat pentru identificarea unică a 

farului 
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Subiect Proprietate Sub-
Proprietate 

Tip Descriere Nota Acura 
tețe 

Integri 
tate 

Tip 
originare 

Rez. 
Publi 
care 

Rez. 
harta 

Nume  Text Numele orașului/localității sau altă 
identificare a balizei 

      

Intensitate  Valoare Intensitatea luminii farului     1000 
candela 

 

Caracteristici  Text Informații despre caracteristicile farului       
Orele de 
operare 

 Program Orele de operare a farului       

Poziție  Punct Localizarea geografică a farului       

Lumini 
maritime 

          

 Poziție  Punct Localizarea geografică a farului       
Raza de 
vedere 

 Distanță Raza de vizibilitate a farului       

Caracteristici  Text Informații despre caracteristicile farului       
          

Sistem 
special de 
navigație 

   Stații asociate sistemelor de navigație 
speciale (DECCA, LORAN, etc.) 

      

 Tip  Text Tipul serviciului disponibil (semnal 
principal, semnal secundar, culoare) 

      

Indicativ  Text Codul alocat pentru identificarea unică a 
sistemului special de navigație 

      

Nume  Text Numele textual alocat sistemului special 
de navigație 

      

Frecvența  Valoare Frecvența (număr canal, frecvența de 
bază a impulsurilor, frecvența de 
repetiție, după caz) a sistemului special 
de navigație 

      

Ore de 
operare 

 Program Orele de operare a sistemului special de 
navigație. 

      

Poziție  Punct Localizarea geografică a sistemului 
special de navigație 

 100m esențial măsurat/ 
calculat 

  

Autoritatea 
care operează 

 Text Numele autorității care operează 
facilitatea 

      

Acoperire  Text Descrierea acoperirii sistemului special 
de navigație 
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Tabel A 1-6  Date de obstaculare 
Subiect Proprietate Sub-

Proprietate 
Tip Descriere Nota Acura 

tețe 
Integri 

tate 
Tip 

originare 
Rez. 
Publi 
care 

Rez. 
harta 

Obstacol  Toate obstacolele fixe (temporare sau 
permanente) și mobile sau părți ale 
acestora. 

      

 Identificator 
obstacol 

 Text Identificator unic al obstacolului       

Operator/ 
Proprietar 

 Text Numele și informații de contact ale 
operatorului sau ale proprietarului 
obstacolului 

      

Tipul 
geometriei 

 Listă 
coduri 

O precizare dacă obstacolul este un 
punct, linie sau poligon. 

      

Poziția 
orizontală 

 Punct 
sau linie 

sau 
poligon 

Poziția orizontală a obstacolului   
Vezi Nota 1) 

Întindere 
orizontală 

 Distanță Întinderea orizontală a obstacolului       

Cota  Cota Cota celui mai înalt punct al 
obstacolului. 

  
Vezi Nota 2) 

Înălțime  Înălțime Înălțimea obstacolului deasupra solului.  
Tip  Text Tipul obstacolului.       
Indicarea 
datei și a orei 

 Data Data și ora la care a fost creat 
obstacolul. 

      

Operațiuni  Text Operațiuni asupra unor elemente ale 
obstacolelor mobile. 

      

Eficacitate  Text Eficacitatea tipurilor temporare de 
obstacole. 

      

Balizare 
obstacole 

     

 Tip Text Tipul iluminării       
 Culoare Text Culoarea luminilor obstacolului       
Marcare 
obstacole 

 Text Tipul marcării obstacolului       

Material  Text Materialul predominant al suprafeței 
obstacolului 

      

           
  Nota 1) Obstacole în Zona 1  50 m rutină măsurat 1 sec conform 

trasării 
Obstacole în Zona 2 (care cuprinde 2a, 
2b, 2c, 2d, suprafața traiectoriei de zbor 
la decolare și suprafețele de limitare a 
obstacolelor) 

 5 m esențial măsurat 1/10 sec 1/10 sec 
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Subiect Proprietate Sub-
Proprietate 

Tip Descriere Nota Acura 
tețe 

Integri 
tate 

Tip 
originare 

Rez. 
Publi 
care 

Rez. 
harta 

Obstacole în Zona 3  0.5 m esențial măsurat 1/10 sec 1/10 sec 
Obstacole în Zona 4  2.5 m esențial măsurat   

  Nota 2) 
 

Obstacole în Zona 1  30 m rutină măsurat 1 m sau    
1 ft 

3 m (10 ft) 

Obstacole în Zona 2 (care cuprinde 2a, 
2b, 2c, 2d, suprafața traiectoriei de  
zbor la decolare și suprafețele de 
limitare a obstacolelor) 

 3 m esențial măsurat 1 m sau    
1 ft 

1 m sau    
1 ft 

Obstacole în Zona 3  0.5 m esențial măsurat 0.1 m sau 
0.1 ft  
0.01 m 

1m sau 1 ft 

Obstacole în Zona 4  1 m esențial măsurat 0,1 m  
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Tabel A 1-7 Date geografice 
Subiect Proprietate Sub-

Proprietate 
Tip Descriere Nota Acura 

tețe 
Integri 

tate 
Tip 

originare 
Rez. 
Publi 
care 

Rez. 
harta 

Cultură - Topografie 
Clădiri Clădiri (de importanță operațională) și alte 

elemente evidente/proeminente (ale 
aerodromului). 

Nume Text Numele clădirii. 
Geometrie Poligon Localizarea geografică a clădirii. 

Zone 
construite 

Zone acoperite de orașe și sate. 

Nume Text Numele zonei construite 
Geometrie Punct/ 

poligon 
Localizarea geografică a zonei construite. 

Căi ferate 
Nume Text Numele căii ferate. 
Geometrie Linie Localizarea geografică a căilor ferate. 

Autostrăzi 
și șosele 

Toate autostrăzile și șoselele care au 
valoare de reper. 

Nume Text Numele autostrăzilor și șoselelor. 
Geometrie Linie Localizarea geografică a autostrăzilor și 

șoselelor. 
Repere Puncte de reper naturale și culturale, 

precum poduri, linii de transmisie 
importante, instalații permanente de 
telecabină, turbine eoliene, structuri 
miniere, forturi, ruine, diguri, conducte, 
stânci, faleze, dune de nisip, faruri izolate, 
atunci când se consideră că prezintă 
importanță pentru navigația aeriană la 
vedere. 

Caracteristici Text Descrierea reperului. 
Geometrie Punct Localizarea geografică a reperului. 

Granițe 
politice 

Granițe politice internaționale. 

Geometrie Linie Localizarea geografică a granițelor politice 
internaționale. 

Hidrografie Toate elementele hidrografice, inclusiv 
maluri, lacuri, râuri și pâraie (inclusiv cele 
fără caracter peren), lacuri sărate, ghețari și 
calote glaciare. 

Nume Text Numele elementului hidrografic 
Geometrie Linie/ 

Poligon 
Localizarea geografică a elementului 
hidrografic. 
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Subiect Proprietate Sub-
Proprietate 

Tip Descriere Nota Acura 
tețe 

Integri 
tate 

Tip 
originare 

Rez. 
Publi 
care 

Rez. 
harta 

Zone 
împădurite 

   Zone împădurite       

 Geometrie  Poligon Localizarea geografică a zonelor 
împădurite. 

      

           
Baze cartografice de aerodrom (AMDB)        
Drumuri de 
serviciu 

   Parte a suprafeței aerodromului folosită de 
vehiculele de serviciu. 

      

 Geometrie  Poligon Localizarea geografică a drumurilor de 
serviciu 

      

Bază element  Text Identificarea tipului de element afectat.       
Baza 
identificatorului 

 Text Numele elementului subiacent al căii de 
rulare, zonei pozițiilor de staționare/parcare 
sau platformelor. 

      

Zona con 
strucțiilor 

   Parte a suprafeței aerodromului ocupată de 
construcții. 

      

 Geometrie  Poligon Localizarea geografică a suprafeței cu 
construcții. 

      

Zonă 
necorespun 
zătoare 
mișcării 
aeronavelor 

   Zonă necorespunzătoare mișcării 
aeronavelor 

      

 Geometrie  Poligon Zona de mișcare descrisă ca fiind 
permanent necorespunzătoare mișcării 
aeronavelor, identificată astfel în mod clar. 

      

Punct 
control 
măsurare 

   Un punct stabilit pentru controlul măsurării       

 Număr de 
identificare 

 Text Identificator unic special alocat permanent 
unui element de către furnizorul de date. 

      

Amplasare  Punct Localizarea geografică a punctului de 
control al măsurării 

      

Cota  Cota Cota punctului de control al măsurării       
Nod ASRN    Un nod al unui graf care definește 

conexiunile dintre pistele și căile de rulare 
ale unui aerodrom 

      

 Identificator 
rețea 

 Text Numele logic format dintr-o listă delimitată 
de nume pentru unul sau mai multe 
elemente asociate elementului ASRN 

      

Identificator 
element 

 Text Numele elementului       
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Subiect Proprietate Sub-
Proprietate 

Tip Descriere Nota Acura 
tețe 

Integri 
tate 

Tip 
originare 

Rez. 
Publi 
care 

Rez. 
harta 

Număr de 
identificare 

 Text Identificator unic special alocat permanent 
unui element al ASRN de către furnizorul de 
date. 

      

Referința 
terminal 

 Text Clădirea terminală asociată elementului 
ASRN 

      

Tipul nodului  Text Tipul nodului       
Categoria de 
oprire 

 Text Categoria operațiunii de vizibilitate redusă la 
poziția de așteptare 

      

Poziție  Punct Localizarea geografică a nodului ASRN.       
Conexiuni 
ASRN 

   O conexiune dintre două noduri într-un graf 
care definește rețeaua de piste și căi de 
rulare de pe suprafața Aerodromului 

      

 Identificare rețea  Text Nume logic care cuprinde o listă delimitată 
cu nume pentru unul sau mai multe 
elemente asociate ASRN 

      

Direcție  Text Unidirecționalitatea sau bidirecționalitatea 
elementului corespondent 

      

Ref nod 1  Text Număr de identificare a Nodului ASRN care 
corespunde punctului de început din 
geometria conexiunilor. 

      

Ref nod 2  Text Număr de identificare a Nodului ASRN care 
corespunde punctului de sfârșit din 
geometria conexiunilor. 

      

Tip conexiuni  Text Tipul conexiunii       
Derivația 
conexiunii 

 Text Metoda derivației geometriei conexiunii       

Geometrie  Linie Localizarea geografică a marginii ASRN       
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Tabel A 1-8 Date de teren 

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 

Interval între puncte succesive 
3 arcsec 1 arcsec 0.6 arcsec 0.3 arcsec 

(aprox. 90 m) (aprox. 30 m) (aprox. 20 m) (aprox. 9 m) 

Acuratețe verticală 30 m 3 m 0.5 m 1 m 

Rezoluție verticală 1 m 0.1 m 0.01 m 0.1 m 

Acuratețe orizontală 50 m 5 m 0.5 m 2.5 m 

Nivel de încredere 90% 90% 90% 90% 

Clasificarea integrității rutină esențial esențial esențial 

Perioada de mentenanță cum este solicitat cum este solicitat cum este solicitat cum este solicitat 
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Tabel A 1-9 Tipuri de date 
Tip 
(1) 

Descriere 
(2) 

Elemente de date 
(3) 

Punct 
O pereche de coordonate (latitudine și 
longitudine) raportată la elipsoidul matematic de 
referință care definește poziția unui punct pe 
suprafața pământului. 

Latitudine 
Longitudine 
Sistem de referință orizontal 
Unități de măsură 
Acuratețea orizontală realizată 

Linie Secvență de Puncte care definesc un obiect 
linear. Secvență de Puncte 

Poligon Secvență de Puncte care formează limitele unui 
poligon. Primul și ultimul punct sunt identice. Secvență închisă de Puncte 

Înălțime 
Distanța pe verticală a unui nivel, punct sau obiect 
considerat drept punct, măsurată de la un punct 
de referință specific. 

Valoare numerică 
Sistem de referință vertical 
Unități de măsură 
Acuratețe verticală realizată 

Altitudine 
Distanța în plan vertical până la un nivel, un punct 
sau un obiect considerat drept punct, măsurată 
față de nivelul mediu al mării (MSL) 

Valoare numerică 
Sistem de referință vertical 
Unități de măsură 
Acuratețe verticală realizată 

Cota Distanța în plan vertical până la un punct sau un 
nivel aflat pe sau fixat pe suprafața pământului, 
măsurată față nivelul mediu al mării (MSL) 

Valoare numerică 
Sistem de referință vertical 
Unități de măsură 
Acuratețe verticală realizată 

Distanță O valoare liniară 
Valoare numerică 
Unități de măsură 
Acuratețe realizată 

Unghi/Direcție O valoare unghiulară 
Valoare numerică 
Unități de măsură 
Acuratețe realizată 

Valoare Orice valoare măsurată, declarată sau derivată 
care nu este prezentată mai sus. 

Valoare numerică 
Unități de măsură 
Acuratețe realizată 

Data O dată calendaristică care este referită ca zi sau 
lună. Text 

Orar 
O perioadă de timp repetitivă compusă din unul 
sau mai multe intervale sau date speciale (ex. 
vacanțe) care au loc ciclic. 

Text 

Listă coduri Un set de șiruri de text sau valori predefinite. Text 
Text Text liber Un șir de caractere fără restricții. 
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Tabel A 1-10 Informații cu privire la regulamentele naționale, servicii și proceduri 
1 Regulamente și cerințe naționale 

1.1. Regulamente de aviație civilă 
1.1.1. Nume, informații de contact și descrierea autorităților de aviație civilă implicate în facilitarea navigației aeriene internaționale. 
1.1.2 Regulamente naționale și acorduri internaționale/ convenții ratificate de stat cu impact asupra navigației aeriene 

 
1.1.3 

Diferențe dintre regulamentele naționale și practicile Statului și prevederile OACI corespunzătoare, care cuprind: 
a) Documente implicate (număr Anexă, titlu, număr ediție și paragraf) 
b) Textul complet al diferenței. 

 
 

1.1.4 

Regulamente și alte cerințe cu privire la intrarea, tranzitul și plecarea aeronavei în zboruri internaționale, care cuprind: 
a) Regulamente aplicabile tuturor tipurilor de operațiuni 
b) Zboruri planificate 
c) Zboruri neplanificate 
d) Zboruri private 

 
1.1.5 

Instrumentele aeronavei, echipamente și documente de zbor, care cuprind: 
a) Instrumente, echipamente (care cuprind echipamente de comunicații și navigație ale aeronavei) și documente de zbor ce 

trebuie să fie la bordul aeronavei. 
b) Emițător pentru localizare în situații de urgență, mijloace de semnalizare și echipamente de salvare a vieții 

 
1.1.6 

Informații cu privire la cum se aplică regulile de către Stat: 
a) Reguli generale 
b) Reguli de zbor la vedere 
c) Reguli de zbor instrumental 

1.1.7 Condiții generale de aplicare la aerodromuri a procedurilor de vizibilitate redusă specifice operațiunilor CAT II/III. 
1.1.8 Detalii privind minimele de operare la aerodrom aplicate de Stat. 
1.1.9 Clasificarea și descrierea spațiului aerian ATS. 

1.1.10 Condiții în care se realizează coordonarea între operatorul aerodromului și serviciile de trafic aerian. 
1.1.11 Criterii folosite pentru a determina altitudinile minime de zbor. 
1.1.12 Nume, informații de contact și descrierea autorităților responsabile cu investigarea accidentelor de aviație. 
1.1.13 Proceduri și semnale vizuale pentru interceptare utilizate, cu precizarea clară dacă sunt aplicate prevederile OACI și dacă nu, care sunt 

diferențele. 
1.1.14 Proceduri ce trebuie aplicate în caz de intervenție ilicită. 
1.1.15 Informații cu privire la sistemul de raportare a incidentelor de trafic. 

1.2. Regulamente și cerințe privind aerodromul 

1.2.1 Nume, informații de contact și descrierea autorității desemnată de Stat responsabilă pentru aerodromuri și heliporturi. 

1.2.2 Documente OACI care stau la baza operării aerodromurilor. 
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1.2.3 Condiții generale care stau la baza funcționării aerodromurilor/heliporturilor și facilităților asociate acestora. 

1.2.4 Statul trebuie să pună la dispoziție criterii de grupare a aerodromurilor/heliporturilor pentru producerea/distribuirea/furnizarea de 
informații (ex. internațional/național; principal/secundar; civil/militar; etc.) 

1.2.5 Regulamente privind utilizarea civilă a bazelor aeriene militare. 

1.2.6 Regulamente care stau la baza stabilirii serviciilor de salvare și luptă împotriva incendiilor pe aerodromuri și heliporturi cu precizarea 
categoriilor de salvare și luptă împotriva incendiilor stabilite de Stat. 

1.2.7 Informații privind considerații generale ale planului de deszăpezire pentru aerodromuri/heliporturi, pentru utilizare publică, care privesc 
condițiile de zăpadă la care acesta se pune în aplicare. 

1.3.   Regulamente și cerințe vamale 

1.3.1 Nume, informații de contact și descrierea autorităților vamale. 

1.3.2 Regulamente și cerințele vamale cu privire la intrarea, tranzitul și plecarea pasagerilor și echipajelor. 

1.3.3 Regulamente și cerințele vamale cu privire la intrarea, tranzitul și plecarea mărfurilor și a altor articole. 

1.4. Regulamente și cerințe privind imigrația 

1.4.1 Nume, informații de contact și descrierea autorităților responsabile cu imigrația. 

1.4.2 Regulamente și cerințe despre imigrație cu privire la intrarea, tranzitul și plecarea pasagerilor și echipajelor. 

1.5. Regulamente și cerințe privind sănătatea 

1.5.1 Nume, informații de contact și descrierea autorităților de sănătate. 

1.5.2 Regulamente și cerințele privind măsurile de sănătate publică care se aplică aeronavelor la intrarea, tranzitul și plecarea în zboruri 
internaționale. 

1.5.3 Regulamente și cerințele de sănătate publică privind intrarea, tranzitul și plecarea pasagerilor și echipajelor. 

1.6.   Regulamente și cerințe privind carantina agricolă 

1.6.1 Nume, informații de contact și descrierea autorităților responsabile cu carantina agricolă. 

1.6.2 Regulamente și cerințele referitoare la carantina agricolă cu privire la intrarea, tranzitul și plecarea mărfurilor. 

 

2 Informații despre servicii și proceduri 

2.1 Servicii de Informare Aeronautică 

2.1.1 Nume, informații de contact și descrierea Serviciului de Informare aeronautică și Serviciului de Hărți furnizate. 

2.1.2 Precizarea dacă serviciul nu este H24. 
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2.1.3 Documente OACI care stau la baza serviciului. 

2.1.4 Aria de responsabilitate. 

2.1.5 Informații cu privire la elemente ale produselor de informare aeronautică gestionate de serviciul de informare aeronautică, inclusiv cum 
pot fi ele obținute. 

2.1.6 Informații cu privire la sistemul AIRAC furnizat care include datele AIRAC actuale și din viitorul apropiat. 

2.1.7 

Informații cu privire la serviciul de informare înaintea zborului disponibil la aerodromuri/heliporturi. 

a) Elemente ale Produselor de Informare aeronautică păstrate.

b) Hărți și diagrame păstrate; și

c) Aria generală de acoperire a datelor.

2.1.8 

Informații privind hărțile aeronautice și seriile de hărți disponibile, care cuprind: 

a) Titlul seriei

b) Scara seriei

c) Numele și/sau numărul fiecărei hărți sau fiecărei foi dintr-o serie.

d) Informații privind mentenanța (revizia hărții și amendament)

e) Informații cu privire la cum pot fi obținute hărțile.

2.1.9 Informații cu privire la disponibilitatea hărților topografice. 

2.2 Servicii și proceduri de trafic aerian 

2.2.1 Nume, informații de contact și descrierea furnizorului de servicii de trafic aerian și unitățile ATS. 

2.2.2 Documente OACI care stau la baza serviciului. 

2.2.3 Precizarea dacă serviciul nu este H24. 

2.2.4 Aria de responsabilitate. 

2.2.5 Tipurile de servicii de trafic aerian furnizate. 

2.2.6 

Proceduri de așteptare, de apropiere și de plecare: 

a) Criterii pe baza cărora sunt stabilite procedurile de așteptare, de apropiere și de plecare.

b) Proceduri (convenționale sau RNAV, sau amândouă) pentru zborurile de sosire care sunt comune zborurilor în același tip de
spațiu aerian.

c) Informații dacă în spațiul aerian terminal se aplică proceduri diferite
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d) Proceduri (convenționale sau RNAV, sau amândouă) pentru zborurile de plecare care sunt comune zborurilor de plecare de la 
orice aerodrom/heliport. 

e) Alte informații relevante și procedure, de exemplu proceduri de intrare, alinierea pentru apropierea finală, proceduri de 
așteptare. 

 
 
 

2.2.7 

Servicii și proceduri de supraveghere ATS: 

a) Radar primar 

b) Radar de supraveghere secundar (SSR) 

c) Transmisiune de supraveghere automată dependentă (ADS-B) 

d) Alte informații și proceduri relevante, de exemplu proceduri în situația cedării radarului și proceduri în situația cedării 
transponderului 

2.2.8 Proceduri de calare a altimetrului 

2.2.9 Proceduri regionale suplimentare (SUPPs) care afectează întreaga zonă de responsabilitate. 

2.2.10 Informații privind sistemul managementului fluxului traficului aerian (ATFM) și managementul spațiului aerian. 

 
 

2.2.11 

Planificarea zborului 

a) Informații cu privire la restricții, limitări sau informații consultative necesare în etapa de planificare a zborului care pot sprijini 
utilizatorul în prezentarea operațiunii de zbor 

b) Informații privind adresarea planurilor de zbor 

2.2.12 Informații privind tipul taxelor serviciului de navigație aeriană inclusiv metodele de plată și scutiri/reduceri atunci când sunt aplicabile. 

2.3 Servicii de comunicații 

2.3.1 Nume, informații de contact și descrierea furnizorului de servicii de telecomunicații și facilități de navigație. 

2.3.2 Documente OACI care stau la baza serviciului. 

2.3.3 Precizarea dacă serviciul nu este H24. 

2.3.4 Aria de responsabilitate. 

2.3.5 Informații cu privire la tipurile de servicii și facilități furnizate și o precizare cum pot fi obținute informații detaliate. 

2.3.6 Informații cu privire la cerințele și condițiile în care serviciul de comunicații este disponibil. 

2.4 Servicii meteorologice 

2.4.1 Nume, informații de contact și descrierea autorităților responsabile cu meteorologia și serviciul meteorologic. 

2.4.2 Documente OACI care stau la baza serviciului. 



 

 
A1-10/5 

 

2.4.3 Precizarea dacă serviciul nu este H24. 

2.4.4 Aria de responsabilitate. 

 
 
 
 
 

2.4.5 

Informații cu privire la observațiile și rapoartele meteorologice furnizate pentru navigația aeriană internațională. 

a) Numele stației și indicatorul de locație OACI. 

b) Tipul și frecvența observațiilor, inclusiv o indicație despre echipamentele automate de observare. 

c) Tipurile rapoartelor meteorologice (ex. METAR) și disponibilitatea prognozelor de tip tendință. 

d) Tipul specific de sistem de observare și numărul amplasamentelor de observare folosite pentru măsurarea și raportarea vântului 
la suprafață, a vizibilității, valorii RVR, înălțimii bazei norilor, temperaturii și, acolo unde este cazul, forfecării vântului (de ex. 
anemometre la intersecția pistelor, transmisometre în apropierea zonelor de luare a contactului, etc.); 

e) Orele de operare; și 

f) Indicație despre informațiile climatologice aeronautice disponibile. 

2.4.6 Informații cu privire la tipul principal de serviciu furnizat. 

2.4.7 Notificările în avans cerute de autoritatea meteorologică de la operatori privind briefing-ul, consultarea și documentația de zbor și alte 
informații meteorologice necesare acestora. 

2.4.8 Cerințele autorității meteorologice pentru elaborarea și transmiterea rapoartelor aeronavei. 

2.4.9 Informații cu privire la serviciul VOLMET și/sau D-VOLMET care cuprind: 

 a) Numele stației emițătoare. 

 b) Indicativul sau identificatorul și abrevierea stației de comunicații radio. 

 c) Frecvența sau frecvențele utilizate pentru emisie. 

 d) Perioada de emisie 

 e) Orele de serviciu 

 f) Lista aerodromurilor/heliporturilor pentru care sunt incluse rapoarte și/sau prognoze meteorologice; și 

 g) Rapoarte, prognoze și informații SIGMET incluse. 

 
 
 
 
 

2.4.10 

Serviciul SIGMET și AIRMET: Informații cu privire la supravegherea meteorologică asigurată în FIR București sau în CTA-uri pentru 
care sunt furnizate servicii de trafic aerian, inclusiv o listă a centrelor de veghe meteorologică, care cuprinde: 

a) Numele centrului de veghe meteorologică și indicatorul de locație OACI 

b) Orele de serviciu. 

c) Regiunea/regiunile de informare a zborurilor sau regiunea/regiunile de control deservite. 
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d) Perioade de valabilitate a SIGMET. 

e) Proceduri specifice aplicate informațiilor SIGMET (exemple: pentru cenușa vulcanică și ciclon tropical). 

f) Proceduri aplicate informațiilor AIRMET (în conformitate cu prevederile aplicabile ale acordurilor regionale pentru navigația 
aeriană relevante) 

g) Unitățile ATS cărora li se asigură informații SIGMET și AIRMET. 

2.4.11 Informații cu privire la servicii automatizate disponibile pentru furnizarea informațiilor meteorologice. 

2.5 Servicii, proceduri și regulamente pentru aerodromuri și heliporturi 

 
 

2.5.1 

Informații cu privire la operatorul de aerodrom/heliport care cuprind: 

a) Nume și informații de contact 

b) Orele de operare 

2.5.2 Informații cu privire la reglementările locale aplicabile utilizării aerodromului, care include acceptarea zborurilor școală, a aeronavelor 
ultraușoare și a celor fără radio și similare și a manevrelor la sol și parcării. 

2.5.3 Informații cu privire la tipul taxelor de aerodrom/heliport inclusiv metodele de plată și scutiri/reduceri când sunt aplicabile. 

2.5.4 Informații privind proceduri de reducere a zgomotului stabilite la aerodrom. 

2.5.5 Informații cu privire la condițiile și procedurile de zbor, inclusiv la procedurile radar și/sau procedurile ADS-B, stabilite potrivit organizării 
spațiului aerian la aerodrom. 

 
 
 

2.5.6 

Informații cu privire la proceduri pentru vizibilitate redusă 

a) Pista/pistele si echipamentul asociat autorizate pentru operațiuni în condiții de vizibilitate redusă. 

b) Informații privind condițiile meteorologice definite în care are loc inițierea, utilizarea și finalizarea procedurilor de operare în 
condiții de vizibilitate redusă. 

c) Descrierea marcajului/ luminilor de la sol utilizate în procedurile de vizibilitate redusă. 

2.5.7 Informații privind concentrări de păsări la aerodrom, împreună cu o indicare a mișcărilor importante zilnice între zonele de staționare și 
hrănire a acestora.   

2.5.8 Informații cu privire la instrumentele de măsurare a coeficientului de frânare și la minimul nivelului coeficientului de frânare al pistei. 

2.5.9 Informații cu privire la echipamentele și prioritățile operaționale stabilite pentru eliberarea/curățarea suprafețelor de mișcare inclusiv 
tipul/tipurile echipamentelor de curățare și prioritățile de curățare. 

 
 

2.5.10 

Informații privind serviciile de salvare și luptă contra incendiilor și echipamentele disponibile la aerodrom, care cuprind: 

a) categoria aerodromului pentru lupta împotriva incendiilor 

b) echipamentele de salvare 
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c) capacitatea de a îndepărta aeronave avariate 

 
 
 
 
 

2.5.11 

Informații cu privire la facilitățile pentru pasageri disponibile la aerodrom/heliport, la sau în vecinătatea aerodromului sau o referință în 
alte surse de informare cum ar fi un website, cuprind: 

a) hoteluri 

b) restaurante 

c) transport 

d) facilități medicale 

e) bancă și oficiu poștal 

f) birou de turism 

 
 
 
 

2.5.12 

Informații cu privire la serviciile și facilitățile de deservire disponibile la aerodrom/heliport, care cuprind: 

a) facilități de deservire pentru marfă 

b) tipuri de combustibil și ulei 

c) facilitățile și capacitatea de alimentare și orele de serviciu 

d) facilități de degivrare și orele de serviciu 

e) spațiul de adăpostire disponibil în hangar pentru aeronave 

f) facilități de reparare pentru aeronave 

2.5.13 Informații cu privire la existența zonei/sectorului liber de obstacole 

 
 
 
 
 
 
 

2.5.14 

Informații meteorologice furnizate la aerodrom și indicarea biroului pentru servicii meteorologice aeronautice care este responsabil 
pentru serviciul respectiv, cuprinde: 

a) numele biroului meteorologic asociat și orele de serviciu 

b) unitatea/biroul responsabil cu întocmirea prognozelor de aerodrom (TAF) și perioadele de valabilitate, intervalele de emitere a 
prognozelor, disponibilitatea prognozelor de tip TREND pentru aerodrom și intervalele de emitere.   

c) informații despre modul de furnizare a informațiilor și/sau consultației 

d) tipurile de documentații de zbor puse la dispoziție și limba/limbile folosită/folosite în aceste documentații 

e) hărți și alte informații prezentate sau disponibile pentru informare sau consultare 

f) echipamente suplimentare disponibile pentru furnizarea de informații despre condițiile meteo (exemplu: radar meteo sau 
receptor pentru imaginile din satelit) 

g) informații suplimentare (de ex. cu privire la orice limitare a serviciului meteorologic, etc). 
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2.5.15 Informații cu privire la orele de operare a Biroului AIS Briefing 

2.5.16 Informații cu privire la orele de operare a Biroului de raportare al serviciilor de trafic aerian – ARO/ ATS Reporting Office 

2.5.17 Informații cu privire la orele de operare a Biroului de informare meteorologică aeronautică - Biroul MET Briefing 

2.5.18 Informații cu privire la orele de operare a serviciului de trafic aerian 

2.5.19 Informații cu privire la orele de operare a serviciilor de vamă și imigrare 

2.5.20 Informații cu privire la orele de operare a serviciilor medicale și sanitare 

2.5.21 Informații cu privire la orele de operare a serviciilor de securitate 

2.6 Servicii și proceduri de căutare și salvare 

2.6.1 Nume, informații de contact și descrierea autorităților responsabile pentru căutare și salvare. 

2.6.2 Documente OACI care stau la baza serviciului. 

2.6.3 Aria de responsabilitate. 

2.6.4 Tipuri de servicii 

2.6.5 Informații cu privire la acorduri SAR 

2.6.6 Scurtă descriere a prevederilor pentru căutare și salvare, inclusiv a condițiilor generale în care serviciul și facilitățile sunt disponibile 
pentru utilizare internațională, inclusiv indicarea dacă o facilitate disponibilă pentru căutare și salvare este specializată în tehnici și 
funcții SAR, sau dacă ea este folosită în mod special în alte scopuri, dar adaptată pentru activități SAR prin instruire și echipare 
adecvată, sau dacă este numai în mod ocazional disponibilă și nu este necesară instruire sau pregătire specială pentru activități SAR. 

2.6.7 Proceduri și semnale utilizate de aeronavele de salvare și de asemenea semnale care trebuie utilizate de supraviețuitori. 
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    CONȚINUTUL PUBLICAȚIEI DE INFORMARE AERONAUTICĂ (AIP) 

Nota 1 – Elementele de informare care au ca prefix “#AIP-DS#” pot fi omise atunci când sunt disponibile în 
setul de date AIP (așa cum este specificat în Capitolul 5, alin. 5.2.1.1.3) 
Nota 2 – Elementele de informare care au ca prefix “#OBS-DS#” pot fi omise atunci când sunt disponibile în 
setul de date de obstaculare (așa cum este specificat în Capitolul 5, alin. 5.3.3.2.2). 

   PARTEA 1 - GENERALITĂȚI (GEN) 
În cazul în care AIP este produs într-un singur volum, prefața, evidența Amendamentelor, evidența 
Suplimentelor, Lista de control a paginilor AIP și Lista amendamentelor de mână în vigoare apar numai în 
Partea 1 - GEN și adnotarea ”not applicable” trebuie să fie introdusă în fiecare dintre subsecțiunile din Partea 
2 și 3. 
Dacă un AIP este produs și disponibil în mai multe volume, fiecare având un serviciu separat de amendamente 
și suplimente, atunci o prefață separată, evidența amendamentelor AIP, evidența suplimentelor AIP, lista de 
control a paginilor AIP și lista amendamentelor de mână în vigoare, trebuie incluse în fiecare volum. 

    GEN 0.1 Prefața  
   Descrierea sumară a Publicației de Informare Aeronautică (AIP), include:  
   1) numele autorității care publică AIP;  
   2) documentele OACI aplicabile; 
   3) modalitatea de publicare (ex. tipărit, on-line sau altă modalitate electronică);    
   4) structura AIP și intervalul stabilit pentru amendare periodică;  
   5) politica privind dreptul de autor, dacă este aplicabilă; și   
   6) serviciul care trebuie contactat în cazul detectării unor erori sau lipsuri în conținutul AIP.  

    GEN 0.2 Evidența Amendamentelor AIP  
    Evidența Amendamentelor AIP și a Amendamentelor AIP AIRAC (publicate în conformitate cu sistemul 
AIRAC), conține:  
   1) numărul Amendamentului;  
   2) data publicării;  
   3) data inserată (pentru Amendamentele AIRAC AIP, data efectivă); și  
   4) identificarea (prin inițiale sau semnătură) persoanei care a inserat amendamentul. 

    GEN 0.3 Evidența Suplimentelor AIP  
    Evidența Suplimentelor AIP emise, conține:  
   1) numărul Suplimentului;  
   2) subiectul Suplimentului;  
   3) secțiunea/secțiunile din AIP afectate;  
   4) perioada de valabilitate; și  
   5) evidența anulării.  

    GEN 0.4 Evidența paginilor AIP  
   Lista de control a paginilor AIP conține:  
   1) numărul paginii/titlul hărții; și  
   2) data de publicare sau data efectivă ((ziua, luna (prin numele ei) și anul)) a informației aeronautice.  

    GEN 0.5 Lista amendamentelor de mână la AIP  
   Lista amendamentelor de mână la AIP în vigoare, conține:  
   1) numărul paginii/paginilor din AIP afectate;  
   2) textul fiecărui amendament; și  
   3) numărul Amendamentului AIP prin care a fost introdus amendamentul de mână.  

Anexa nr. 2 
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GEN 0.6 Cuprinsul Părții 1  
O listă a secțiunilor și subsecțiunilor conținute în Partea 1 - Generalități (GEN).  
Notă - Subsecțiunile pot fi listate în ordinea alfabetică. 

 GEN 1. REGLEMENTĂRILE NAȚIONALE ȘI CERINȚE  

    GEN 1.1 Autoritățile desemnate  
Adresele autorităților naționale desemnate pentru a asigura facilitarea navigației aeriene internațională (aviație 
civilă, meteorologie, vamă, imigrație, sănătate, tarife de rută și aerodrom/heliport, carantină agricolă și 
investigarea accidentelor de aviație) conțin, pentru fiecare autoritate, următoarele:  
   1) autoritatea desemnată;  
   2) numele autorității;  
   3) adresa poștală;  
   4) numărul de telefon;  
   5) numărul de fax;  
   6) adresa de e-mail;  
   7) adresa în sistemul Serviciului Fix Aeronautic (AFS); și 
   8) adresa paginii de internet, dacă există. 

    GEN 1.2 Intrarea, tranzitul și plecarea aeronavelor  
    Reglementări și cerințe de notificare în avans și solicitare a autorizărilor privind intrarea, tranzitul și plecarea 
aeronavelor care efectuează zboruri internaționale.  

    GEN 1.3 Intrarea, tranzitul și plecarea pasagerilor și echipajelor  
Reglementări (inclusiv pentru vamă, imigrare și carantină, precum și cerințele de notificare în avans și de 
solicitare a autorizărilor) privind intrarea, tranzitul și plecarea echipajelor și pasagerilor non-imigranți.  

GEN 1.4 Intrarea, tranzitul și ieșirea mărfurilor 
Reglementări (inclusiv pentru vamă, precum și cerințele de notificare în avans și solicitări pentru autorizare) 
privind intrarea, tranzitul și ieșirea mărfurilor.  
Notă - Prevederile referitoare la facilitarea intrării și ieșirii pentru căutare, salvare, recuperare, investigare, 
reparare sau recuperare în legătură cu aeronave rătăcite sau avariate sunt detaliate în secțiunea GEN 3.6 
Căutare și Salvare. 

    GEN 1.5 Instrumente, echipamente și documente de zbor ale aeronavelor  
O scurtă descriere a instrumentelor, echipamentelor si documentelor de zbor ale aeronavelor, care cuprinde:  
   1) instrumentele, echipamentele (inclusiv echipamentele de comunicații, navigație și supraveghere) și 
documentele de zbor care trebuie să existe la bordul aeronavei, și orice cerință specială suplimentară față de 
prevederile Anexei 6 OACI, Partea I, Cap. 6 și 7; și 
   2) emițătorul de localizare în caz de urgență (ELT), dispozitive de semnalizare, echipamentele de salvare, 
potrivit prevederilor Anexei 6 OACI, Partea I, para. 6.6 și Partea a II-a, para. 2.4.5, dacă acest lucru este cerut 
prin acord regional de navigație aeriană, pentru zborurile deasupra unor teritorii desemnate.  

    GEN 1.6 Sumarul reglementărilor naționale și 
convențiilor/acordurilor internaționale  

O listă a titlurilor și referințelor și, acolo unde este cazul, sumarul reglementărilor naționale care afectează 
navigația aeriană, împreună cu o listă a acordurilor/convențiilor internaționale relevante în domeniu, la care 
România este parte.  

    GEN 1.7 Diferențele naționale față de Standardele, Practicile 
Recomandate și Procedurile OACI  

O listă a diferențelor semnificative între practicile și reglementările naționale și prevederile corespunzătoare 
ale OACI, care cuprinde:  
   1) prevederea afectată (numărul și ediția Anexei, paragraful);  
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   2) diferența, prin text în clar.  
    Toate diferențele semnificative trebuie să fie listate în această sub-secțiune. Toate Anexele OACI trebuie 
listate în ordinea numerică, chiar dacă nu există nici o diferență, caz în care trebuie să se notifice "NIL". 
Diferențele naționale sau gradul de ne-aplicare a Procedurilor Regionale Suplimentare (SUPPS) trebuie 
notificate imediat în continuarea Anexei de care procedura regională respectivă este legată.  

    GEN 2. TABELE ȘI CODURI  

    GEN 2.1 Sistemul de unități de măsură, însemnele aeronavelor, 
zilele de sărbători legale  

    GEN 2.1.1 Unitățile de măsură  

    Conține descrierea unităților de măsură folosite, incluzând un tabel cu aceste unități de măsură.  

    GEN 2.1.2 Sistemul de referință temporal  
    Descrierea sistemului de referință temporal folosit (calendarul și sistemul timpului), împreună cu o notificare 
privind folosirea sau nu a sistemului orei de vară, precum și indicarea modului în care sistemul de referință 
temporală este prezentat în cuprinsul AIP.  

    GEN 2.1.3 Sistemul de referință orizontal  
    O scurtă descriere a sistemului de referință orizontal (geodezic) folosit în aviația civilă, care cuprinde:  
   1) numele/identificarea sistemului de referință;  
   2) identificarea proiecției și parametrii acesteia; 
   3) identificarea elipsoidului utilizat;  
   4) identificarea punctului de referință (datum-ului) utilizat;  
   5) zona/zonele în care se aplică;  
   6) o explicație, dacă este cazul, privind marcarea printr-un asterisc pentru identificarea acelor coordonate 
care nu îndeplinesc cerințele de acuratețe. 

    GEN 2.1.4 Sistemul de referință vertical  
    O scurtă descriere a sistemului de referință vertical utilizat, care cuprinde:  
   1) numele/identificarea sistemului de referință;  
   2) descrierea modelului de geoid utilizat, inclusiv a parametrilor necesari pentru transformarea înălțimii între 
modelul utilizat și modelul EGM-96; și  
   3) o explicație, dacă este cazul, privind identificarea printr-un asterisc a acelor cote/ondulații ale geoidului 
care nu satisfac cerințele de acuratețe aplicabile.  

    GEN 2.1.5 Însemnele de naționalitate și înmatriculare a aeronavelor  
Indicații privind însemnele de naționalitate și înmatriculare a aeronavelor aplicate în România.  

    GEN 2.1.6 Sărbători legale  
O listă a sărbătorilor publice legale pe teritoriul României, cu indicarea serviciilor care sunt afectate.  

    GEN 2.2 Abrevierile utilizate în produsele de informare aeronautică 
    O listă, ordonată alfabetic, a abrevierilor și a semnificațiilor lor, utilizate în Publicația de Informare 
Aeronautică a României și în distribuția datelor aeronautice și informațiilor aeronautice în general, însoțite de 
marcarea corespunzătoare a acelor abreviații care sunt diferite de cele conținute în Procedures for Air 
Navigation Services - ICAO Abbreviations and Codes (PANS-ABC, Doc 8400). 
Notă - Se poate adăuga și o listă alfabetică de definiții/un glosar de termeni folosiți.  

    GEN 2.3 Simboluri cartografice  
    O listă a simbolurilor folosite pe hărțile aeronautice, ordonate potrivit seriilor de hărți în care apar asemenea 
simboluri.  
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GEN 2.4 Indicatorii de localizare 
    O listă, ordonată alfabetic, a indicatorilor de localizare atribuiți amplasamentelor stațiilor aeronautice fixe, 
pentru a fi folosiți în scop de codare și decodare. Stațiile neconectate în serviciul fix aeronautic (AFS) trebuie 
marcate printr-un simbol (asterisc). 

    GEN 2.5 Lista mijloacelor de radionavigație  
 #AIP-DS# Lista mijloacelor de radionavigație ordonată alfabetic care conține: 
1) identificatorul;
2) numele stației;
3) tipul mijlocului; și
4) o indicație care să precizeze dacă mijlocul deservește ruta (E), aerodromul (A), sau în dublu scop (AE).

    GEN 2.6 Conversia unităților de măsură 
 Tabele pentru conversie sau, alternativ, formule de conversie între: 
1) mile nautice/kilometri și invers;
2) picioare/metri și invers;
3) zecimi de minut de arc/secunde de arc și invers;
4) alte conversii, după caz.

 GEN 2.7 Răsăritul/Apusul Soarelui 
Informații cu privire la ora răsăritului și apusului soarelui care includ o scurtă descriere a criteriilor folosite 
pentru a determina timpii indicați, și, fie o formulă simplă sau tabel prin care timpii pot fi calculați pentru orice 
locație din teritoriul/zona de responsabilitate, sau o listă alfabetică a locațiilor pentru care acești timpi sunt 
indicați într-un tabel, cu o referință a paginii din tabel și tabelelor cu răsăritul/apusul soarelui în care se găsesc 
valorile pentru stația/locația respectivă, inclusiv:  

1) numele stației;
2) indicatorul de localizare OACI;
3) coordonatele geografice în grade și minute;
4) datele pentru care sunt aplicabile orele respective;
5) ora la care începe crepusculul de dimineață în sistemul civil;
6) ora răsăritului;
7) ora apusului;
8) ora la care se termină crepusculul de seara în sistemul civil.

GEN 3. SERVICII 
    GEN 3.1 Serviciul de informare aeronautică  
 GEN 3.1.1 Serviciul desemnat ca responsabil 

    Descrierea Serviciului de Informare Aeronautică (AIS) furnizat și ale componentelor majore ale acestuia, 
care cuprinde:  

1) numele serviciului/unității;
2) adresa poștală;
3) numărul de telefon;
4) numărul de fax;
5) adresa de e-mail;
6) adresa AFS;
7) adresa paginii de internet, dacă există;
8) o declarație privind documentele OACI de referință pe care se bazează serviciul, precum și la locul din

AIP unde sunt precizate, după caz, diferențe față de referințele OACI; 
9) o indicație în caz că serviciul nu este furnizat permanent (H24).

    GEN 3.1.2 Zona de responsabilitate 
 Zona de responsabilitate a serviciului de informare aeronautică.  
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GEN 3.1.3 Publicații aeronautice  
    Descrierea elementelor produselor de informare aeronautică, care cuprinde:  
   1) AIP și serviciul corespunzător de amendamente;  
   2) Suplimentele AIP;  
   3) Circularele de Informare Aeronautică (AIC);  
   4) Mesajele NOTAM și buletinele de informare înaintea zborului (PIB);  
   5) Listele de control și listele cu mesajele NOTAM în vigoare;  
   6) cum pot fi acestea obținute.  
    Acolo unde publicarea tarifelor pentru aceste publicații se face prin AIC, se va indica acest lucru în această 
secțiune.  

    GEN 3.1.4 Sistemul AIRAC  
    O scurtă descriere a Sistemului AIRAC (Regularizarea și Controlul Informării Aeronautice) folosit de 
România, împreună cu lista datelor de ciclu AIRAC din prezent și viitorul imediat.  

    GEN 3.1.5 Serviciul de informare înaintea zborului 
la aerodromuri/heliporturi  

    O listă a aerodromurilor/heliporturilor la care este disponibil în mod obișnuit serviciul de informare înainte 
de zbor, care include indicarea:  
   1) elementelor relevante din produsele de informare aeronautică care sunt disponibile local;  
   2) hărților relevante disponibile;  
   3) zonei generale de acoperire a acestor informații.  

GEN 3.1.6  Seturi de date digitale  
Descrierea seturilor de date disponibile, care include: 
1) titlul setului de date; 
2) scurtă descriere; 
3) subiectele de date incluse; 
4) zona geografică; și 
5) limitări privind utilizarea sa, dacă este cazul; 
6) detalii de contact cu privire la cum pot fi obținute seturile de date, care cuprind: 

a) numele persoanei, serviciului sau organizației responsabile; 
b) adresa poștală și adresa e-mail a persoanei, serviciului sau organizației responsabile; 
c) numărul de telefax al persoanei, serviciului sau organizației responsabile; 
d) numărul de telefon de contact al persoanei, serviciului sau organizației responsabile; 
e) orele de serviciu (perioada de timp, inclusiv ora zonei, când contactul poate fi realizat); 
f)  informațiile on-line care pot fi utilizate pentru a contacta persoana, serviciul sau organizația responsabilă; 

și 
g) informații suplimentare, după caz, privind cum și când să fie contactată persoana, serviciul sau organizația 

responsabilă. 

    GEN 3.2 Hărți aeronautice  
    GEN 3.2.1 Serviciul/serviciile desemnat(e) responsabil(e)  

    Descrierea serviciului/serviciilor desemnat(e) pentru producerea hărților aeronautice, care cuprinde:  
   1) numele serviciului;  
   2) adresa poștală;  
   3) numărul de telefon;  
   4) numărul de fax;  
   5) adresa de e-mail;  
   6) adresa AFS;  
   7) adresa paginii de internet, dacă există;  
   8) o declarație privind documentele OACI de referință pe care se bazează serviciul, precum și la locul din 
AIP unde sunt precizate, după caz, diferențe față de referințele OACI;  
   9) o indicație dacă serviciul nu este furnizat în mod continuu H24.  
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GEN 3.2.2 Întreținerea hărților aeronautice  
 O descriere sumară a modului în care sunt revizuite și amendate hărțile aeronautice. 

    GEN 3.2.3 Procurarea hărților aeronautice 
 Detalii despre cum pot fi obținute hărțile aeronautice, care cuprinde:  
1) numele serviciului/agenției (agențiilor) pentru vânzare/servicii;
2) adresa poștală;
3) numărul de telefon;
4) numărul de fax;
5) adresa de e-mail;
6) adresa AFS;
7) adresa paginii de internet dacă există.

 GEN 3.2.4 Seriile de hărți aeronautice disponibile 
    O listă a seriilor de hărți aeronautice disponibile, împreună cu o descriere generală a fiecărei serii și o 
indicare a domeniului de utilizare.  

    GEN 3.2.5 Lista hărților aeronautice disponibile 
 O listă a hărților aeronautice disponibile, care cuprinde:  
1) titlul seriei;
2) scara seriei;
3) numele și/sau numărul fiecărei hărți sau fiecărei file dintr-o serie;
4) prețul per exemplar;
5) data ultimei amendări.

 GEN 3.2.6 Index pentru Harta Aeronautică a Lumii (WAC) - OACI 1:1000000 
    O hartă-index care prezintă acoperirea și poziționarea relativă a componentelor Hărții Aeronautice a Lumii 
(WAC) 1:1 000 000, în caz că sunt produse de România. În caz că se produc hărți aeronautice OACI 1:500 
000 în loc de WAC 1:1 000 000, trebuie utilizate hărți-index pentru a se indica acoperirea și poziționarea 
relativă a componentelor Hărții Aeronautice - OACI 1: 500 000.  

GEN 3.2.7 Hărțile topografice 

 Detalii despre modul în care pot fi obținute hărțile topografice, care cuprind: 
1) numele serviciului/agenției (agențiilor);
2) adresa poștală;
3) numărul de telefon;
4) numărul de fax;
5) adresa de e-mail;
6) adresa AFS;
7) adresa paginii de internet dacă există.

 GEN 3.2.8 Corecții la hărțile neincluse în AIP 
    O listă a corecțiilor aduse hărților aeronautice care nu sunt conținute în AIP România, sau o indicație a 
sursei de la care astfel de informații pot fi obținute.  

 GEN 3.3 Servicii de Trafic Aerian 
    GEN 3.3.1 Serviciul desemnat ca responsabil  

 Descrierea serviciului de trafic aerian (ATS) și a componentelor sale majore, care cuprinde: 
1) numele serviciului;
2) adresa poștală;
3) numărul de telefon;
4) numărul de fax;
5) adresa de e-mail;
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   6) adresa AFS; 
   7) adresa paginii de internet, dacă există; 
   8) o declarație privind documentele OACI de referință pe care se bazează serviciul, precum și la locul din 
AIP unde sunt precizate, după caz, diferențe față de referințele OACI;  
   9) o indicație dacă serviciul nu este furnizat în mod continuu H24. 

    GEN 3.3.2 Zona de responsabilitate  
    O descriere scurtă a zonei de responsabilitate în care sunt furnizate serviciile de trafic aerian.  

    GEN 3.3.3 Tipuri de servicii  
    Descriere scurtă a tipurilor principale de servicii de trafic aerian furnizate.  

    GEN 3.3.4 Coordonarea între operatorii aerieni și ATS  
    Condițiile generale sub care se desfășoară coordonarea între operatorii aerieni și serviciile de trafic aerian. 

    GEN 3.3.5 Altitudinea minimă de zbor  
    Criteriile utilizate în determinarea altitudinii minime de zbor.  

    GEN 3.3.6 Lista adreselor unităților ATS  
    O listă în ordine alfabetică a unităților de trafic aerian și a adreselor lor, care cuprinde:  
   1) numele unității;  
   2) adresa poștală;  
   3) numărul de telefon;  
   4) numărul de fax;  
   5) adresa de e-mail;  
   6) adresa AFS; 
   7) adresa paginii de internet dacă există.  

    GEN 3.4 Servicii de comunicații  
    GEN 3.4.1 Serviciul desemnat responsabil  

    Descrierea serviciilor responsabile pentru asigurarea telecomunicațiilor aeronautice și a mijloacelor de 
navigație, care cuprinde:  
   1) numele serviciului;  
   2) adresa poștală;  
   3) numărul de telefon;  
   4) numărul de fax;  
   5) adresa de e-mail;  
   6) adresa AFS;  
   7) adresa paginii de internet, dacă există; 
   8) o declarație privind documentele OACI de referință pe care se bazează serviciul, precum și locul din AIP 
unde sunt precizate, după caz, diferențe față de referințele OACI;  
   9) o indicație în caz că serviciul nu este furnizat în mod continuu H24.  

    GEN 3.4.2 Zona de responsabilitate  
    O scurtă descriere a zonei de responsabilitate în care este furnizat serviciul de telecomunicații.  

    GEN 3.4.3 Tipurile de servicii  
    O scurtă descriere a principalelor mijloace și tipuri de servicii de telecomunicații furnizate, care cuprinde:  

1) servicii de radionavigație; 
2) servicii voce și/sau data link; 
3) servicii de radiodifuziune;  
4) limba/limbile utilizate; 
5) o indicație despre modul de obținere a informațiilor detaliate. 
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    GEN 3.4.4 Cerințe și condiții  
 O scurtă descriere a cerințelor și a condițiilor sub care sunt disponibile serviciile de comunicații. 

GEN 3.4.5  Diverse   
   Orice informație suplimentară (ex. stațiile de radiodifuziune selectate, diagrama telecomunicațiilor). 

    GEN 3.5 Serviciile meteorologice  
 GEN 3.5.1 Serviciul desemnat responsabil 

   O descriere sumară a serviciilor meteorologice responsabile pentru furnizarea informațiilor meteorologice, 
care cuprinde:  

1) numele serviciului;
2) adresa poștală;
3) numărul de telefon;
4) numărul de fax;
5) adresa de e-mail;
6) adresa AFS;
7) adresa paginii de internet, dacă există;
8) o declarație privind documentele OACI pe care se bazează serviciul, precum și o indicare a locului din

AIP unde sunt menționate, dacă există, diferențe față de documentele OACI; 
9) o indicație în caz că serviciul nu este furnizat în mod continuu H24.

 GEN 3.5.2 Zona de responsabilitate 
    O scurtă descriere a zonei de responsabilitate și/sau a rutelor aeriene pentru care este furnizat serviciul 
meteorologic.  

 GEN 3.5.3 Observații și rapoarte meteorologice 
    Descrierea detaliată a observațiilor și rapoartelor meteorologice destinate navigației aeriene internaționale, 
care cuprinde:  

1) numele stației și indicatorul de localizare OACI;
2) tipul și frecvența observațiilor, inclusiv o indicație despre echipamentele automate de observare;
3) tipurile de rapoarte meteorologice (de ex. METAR) și disponibilitatea prognozelor de tip tendință;
4) tipul specific de sistem de observare și numărul amplasamentelor de observare folosite pentru măsurarea

și raportarea vântului la suprafață, a vizibilității, valorii RVR, înălțimii bazei norilor, temperaturii și, acolo unde 
este cazul, forfecării vântului (de ex. anemometre la intersecția pistelor, transmisometre în apropierea zonelor 
de luare a contactului, etc.);  

5) orele de operare;
6) indicații despre informațiile climatologice aeronautice disponibile.

 GEN 3.5.4 Tipuri de servicii 
    O scurtă descriere a principalelor tipuri de servicii furnizate, care să cuprindă detalii privind briefingul, 
consultarea, prezentarea informațiilor meteorologice, documentația de zbor disponibilă pentru operatori și 
membrii echipajelor, precum și despre mijloacele și metodele folosite pentru furnizarea informației 
meteorologice.  

 GEN 3.5.5 Notificări cerute de la operatorii aerieni 
Notificările în avans cerute de autoritatea meteorologică de la operatori privind briefing-ul, consultarea și 
documentația de zbor și alte informații meteorologice necesare acestora.  

 GEN 3.5.6 Rapoarte de la aeronave 
După cum este necesar, cerințele autorității meteorologice privind întocmirea și transmiterea rapoartelor 
meteorologice de către echipajele aeronavelor.  

    GEN 3.5.7 Serviciul VOLMET 
 Descrierea serviciului VOLMET și/sau D-VOLMET, care cuprinde:  



AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ           PIAC-AIM 

  Proceduri şi Instrucțiuni de Aeronautică Civilă   

Ediția 1 A2-9    2020 

1) numele stației emițătoare;
2) indicativul sau identificatorul și abrevierea stației de comunicații radio;
3) frecvența sau frecvențele utilizate pentru emisie;
4) perioada de emisie;
5) orele de serviciu;
6) lista aerodromurilor/heliporturilor pentru care sunt incluse rapoarte și/sau prognoze meteorologice; și
7) rapoarte, prognoze și informații SIGMET incluse și observații.

 GEN 3.5.8 Serviciul SIGMET și AIRMET 
    Descrierea supravegherii meteorologice asigurată în FIR București și/sau în CTA-uri pentru care sunt 
furnizate servicii de trafic aerian, inclusiv o listă a centrelor de veghe meteorologică, care cuprinde:  

1) numele centrului de veghe meteorologică și indicatorul de localizare OACI;
2) orele de serviciu;
3) regiunea/regiunile de informare a zborurilor sau regiunea/regiunile de control deservite;
4) perioade de valabilitate a SIGMET;
5) proceduri specifice aplicate informațiilor SIGMET (exemple: pentru cenușa vulcanică și ciclon tropical);
6) proceduri aplicate informațiilor AIRMET (în conformitate cu prevederile aplicabile ale acordurilor regionale

pentru navigația aeriană relevante); 
7) unitățile ATS cărora li se asigură informații SIGMET și AIRMET;
8) informații suplimentare (de ex. orice limitare a serviciului, etc.).

 GEN 3.5.9 Alte servicii meteorologice automatizate 
    O descriere a serviciilor automatizate disponibile pentru furnizarea informațiilor meteorologice (exemplu: 
serviciul automat de informare înaintea zborului, accesibil prin telefon sau prin modem), care cuprinde:  

1) numele serviciului;
2) informațiile disponibile;
3) zonele, rutele și aerodromurile acoperite;
4) numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de internet, dacă există.

 GEN 3.6 Căutarea și salvarea 
    GEN 3.6.1 Serviciul/serviciile desemnat(e) responsabil(e)  

 O scurtă descriere a serviciilor responsabile cu asigurarea căutării și salvării (SAR), care cuprinde: 
1) numele serviciului/unității;
2) adresa poștală;
3) numărul de telefon;
4) numărul de fax;
5) adresa de e-mail;
6) adresa AFS;
7) adresa paginii de internet, dacă există;
8) o declarație privind documentele OACI pe care se bazează serviciul, precum și indicarea locului din AIP

unde sunt precizate, dacă există, diferențele față de documentele OACI. 

 GEN 3.6.2 Zona de responsabilitate 
    O scurtă descriere a zonei de responsabilitate în care este asigurat serviciul de căutare și salvare. 
Notă - Pentru o mai bună descriere a zonei poate fi inclusă o hartă. 

 GEN 3.6.3 Tipurile de servicii 
    O scurtă descriere și reprezentarea geografică, dacă este cazul, a tipurilor de servicii și a facilităților 
asigurate, inclusiv indicații despre zonele unde acoperirea serviciului SAR din aer este dependentă de 
desfășurarea unui număr semnificativ de aeronave.  

 GEN 3.6.4 Acorduri SAR 
    O scurtă descriere a acordurilor SAR în vigoare, care cuprinde prevederile pentru facilitarea intrării și ieșirii 
aeronavelor altor state implicate în acțiunile de căutare, salvare, recuperare, reparare sau salvare în legătură 
cu aeronave rătăcite sau avariate, fie cu notificare numai din zbor, sau după notificarea planului de zbor.  
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 GEN 3.6.5 Condiții de disponibilitate 
    Scurtă descriere a prevederilor pentru căutare și salvare, inclusiv a condițiilor generale în care serviciul și 
facilitățile sunt disponibile pentru utilizare internațională, inclusiv indicarea dacă o facilitate disponibilă pentru 
căutare și salvare este specializată în tehnici și funcții SAR, sau dacă ea este folosită în mod special în alte 
scopuri, dar adaptată pentru activități SAR prin instruire și echipare adecvată, sau dacă este numai în mod 
ocazional disponibilă și nu este necesară instruire sau pregătire specială pentru activități SAR.  

 GEN 3.6.6 Proceduri și semnale folosite 
    O scurtă descriere a procedurilor și semnalelor utilizate de aeronavele de salvare și un tabel care cuprinde 
semnalele care trebuie utilizate de supraviețuitori sau de echipele de salvare.  

 GEN 4. TARIFELE PENTRU AERODROMURI/ HELIPORTURI ȘI 
SERVICIILE DE NAVIGAȚIE AERIANĂ 

Dacă tarifele nu sunt precizate efectiv în acest capitol, se poate face trimitere la capitolele unde pot fi găsite 
tarifele actuale.  

 GEN 4.1 Tarifele pentru aeroporturi/heliporturi 
    O scurtă descriere a tipurilor de tarife care pot fi percepute la aeroporturile/ heliporturile deschise traficului 
internațional, care cuprinde:  

1) aterizarea aeronavelor;
2) parcarea, adăpostirea în hangar și staționarea pe termen lung a aeronavelor;
3) serviciile pentru pasageri;
4) securitate;
5) aspecte legate de zgomot;
6) altele (vamă, sănătate, imigrare, etc.);
7) scutiri/reduceri;
8) metode de plată.

 GEN 4.2 Tarifele pentru serviciile de navigație aeriană 
    O scurtă descriere a tarifelor care pot fi percepute pentru serviciile de navigație aeriană furnizate traficului 
internațional, care cuprinde:  

1) controlul de apropiere;
2) servicii de navigație aeriană pe rută;
3) bazele de tarifare pentru serviciile de navigație aeriană, precum și scutirile/reducerile practicate; și
4) metode de plată.

PARTEA 2 - RUTA (ENR) 
    Dacă un AIP este produs și disponibil în mai multe volume, fiecare având un serviciu separat de 
amendamente și suplimente, atunci o prefață separată, evidența amendamentelor AIP, evidența suplimentelor 
AIP, lista de control a paginilor AIP și lista amendamentelor de mână în vigoare, trebuie incluse în fiecare 
volum. 
În cazul în care AIP este produs într-un singur volum adnotarea ”not applicable” trebuie să fie introdusă în 
fiecare dintre subsecțiunile de mai sus. 

 ENR 0.1 Pagina de cuprins la Partea 2 
    Conține o listă a secțiunilor și sub-secțiunilor din Partea 2 – Ruta. 
Notă - Sub-secțiunile pot fi listate în ordinea alfabetică.  

 ENR 1. REGULI ȘI PROCEDURI GENERALE 
    ENR 1.1 Reguli generale 

 Se publică regulile generale de zbor aplicate în România.  
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    ENR 1.2 Reguli pentru zborul la vedere  
    Se publică regulile generale aplicate în România pentru zborul la vedere.  

    ENR 1.3 Reguli pentru zborul instrumental  
    Se publică regulile generale aplicate în România pentru zborul instrumental.  

    ENR 1.4 Descrierea și Clasificarea spațiului aerian ATS   
ENR 1.4.1 Clasificarea spațiului aerian  

    Conține descrierea claselor spațiului aerian sub forma tabelului privind clasificarea spațiilor aeriene ATS, 
potrivit reglementărilor naționale aplicabile, în conformitate cu Tabelul clasificării spațiilor aeriene ATS din 
Anexa 4 la RACR-ATS, ediția în vigoare,  cu marcarea corespunzătoare a acelor clase de spațiu aerian ATS 
neutilizate în România.  

ENR 1.4.2  Descrierea spațiului aerian   

Alte descrieri ale spațiului aerian ATS, inclusiv descrieri textuale generale.  

    ENR 1.5 Proceduri de așteptare, apropiere și plecare  
    ENR 1.5.1 Generalități  

    Secțiunea trebuie să conțină o declarație privind criteriile pe care se bazează stabilirea procedurilor de 
așteptare, apropiere și plecare. În cazul în care acestea sunt diferite de procedurile OACI, atunci criteriile 
trebuie să fie prezentate în formă tabelară.  

    ENR 1.5.2 Zborurile care sosesc  

    Secțiunea trebuie să conțină descrierea procedurilor (convenționale, RNAV sau ambele) pentru aeronavele 
care sosesc, care sunt comune zborurilor care sosesc sau care evoluează în interiorul aceluiași tip de spațiu 
aerian. În cazul în care într-o zonă terminală se aplică proceduri diferite, atunci trebuie inclusă o notă în acest 
sens, împreună cu o indicație privind locul unde pot fi regăsite procedurile specifice.  

    ENR 1.5.3 Zborurile care pleacă  

    Secțiunea trebuie să conțină descrierea procedurilor (convenționale, RNAV sau ambele) pentru aeronavele 
care pleacă, și care sunt comune zborurilor care pleacă de la orice aerodrom/heliport.  

ENR 1.5.4  Alte proceduri și informații relevante  

O descriere pe scurt a informațiilor suplimentare, cum ar fi procedurile de intrare, alinierea pentru apropierea 
finală, procedurile de așteptare și tur de pistă. 

    ENR 1.6 Proceduri și servicii de supraveghere ATS  
    ENR 1.6.1 Radar primar  

   Conține descrierea serviciilor și procedurilor cu utilizarea radarului primar, care cuprinde:  
   1) servicii suplimentare;  
   2) aplicarea serviciului de control radar;  
   3) proceduri pentru situațiile de întrerupere a comunicațiilor radio aer - sol și a funcționării radarului primar;  
   4) cerințe privind raportarea poziției prin voce sau CPDLC; și  
   5) reprezentarea grafică a zonei de acoperire a radarului primar. 

    ENR 1.6.2 Radarul secundar de supraveghere (SSR)  

    Conține descrierea procedurilor operaționale de supraveghere cu radarul secundar de supraveghere (SSR), 
care cuprinde:  
   1) proceduri în caz de urgență;  
   2) proceduri pentru situațiile de întrerupere a comunicațiilor radio aer - sol și pentru acțiuni ilicite;  
   3) sistemul de alocare a codurilor SSR;  
   4) cerințe privind raportarea poziției prin voce sau CPDLC; și  
   5) reprezentarea grafică a zonei de acoperire a radarului secundar.  
Notă - Descrierea procedurii SSR are o importanță particulară în zone sau rute unde există posibilitatea de 
interceptare.  
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 ENR 1.6.3 Emisiune (radio) de Supraveghere automată dependentă (ADS-B) 

    Descrie procedurile operaționale de Emisiune (radio) de Supraveghere automată dependentă (ADS-B), 
care cuprind:  

1) proceduri în caz de urgență;
2) proceduri pentru situațiile de întrerupere a comunicațiilor radio aer - sol și pentru acțiuni ilicite;
3) cerințe de identificare a aeronavelor;
4) cerințe privind raportarea poziției prin voce sau CPDLC; și
5) reprezentarea grafică a zonei de acoperire ADS-B.

Notă - Descrierea procedurii ADS-B are o importanță particulară în zone sau rute unde există posibilitatea de 
interceptare. 

  ENR 1.6.4 Alte proceduri și informații relevante 

O descriere pe scurt a informațiilor și a procedurilor suplimentare, cum ar fi procedurile pentru situațiile de 
întrerupere a funcționării radarului și a transponderului.  

 ENR 1.7 Proceduri de calare altimetrică  
 Secțiunea trebuie să conțină o declarație a procedurilor de calare altimetrică utilizate, care cuprinde: 
1) o scurtă introducere care să cuprindă o declarație cu privire la documentele OACI care stau la baza

acestor proceduri, precum și a diferențelor față de prevederile OACI, dacă există; 
2) proceduri de calare altimetrică de bază;
3) descrierea regiunii/regiunilor de calare altimetrică;
4) procedurile aplicabile operatorilor (inclusiv piloților); și
5) tabelul nivelurilor de croazieră.

 ENR 1.8 Proceduri regionale suplimentare 
    Secțiunea trebuie să conțină o prezentare a procedurilor regionale suplimentare (SUPPS) care afectează 
întreaga zonă de responsabilitate. 

 ENR 1.9 Managementul fluxurilor de trafic aerian (ATFM) și managementul spațiului aerian 
    O scurtă descriere a sistemului de management a fluxului traficului aerian (ATFM) și a managementului 
spațiului aerian, care cuprinde:    
1) structura ATFM, zona de serviciu, serviciul furnizat, localizarea unității/unităților și orele de operare;
2) tipuri de mesaje ATFM și descrierea formatului acestora; și
3) proceduri care se referă la zborurile care pleacă, și care cuprind:

a) servicii responsabile pentru furnizarea informațiilor despre aplicarea unor măsuri ATFM;
b) cerințele privind planul de zbor;
c) alocarea sloturilor.

4) informații privind responsabilitatea generală cu privire la managementul spațiului aerian în cadrul FIR, detalii
privind alocarea civil/militară a spațiului aerian și coordonarea managementului, structura spațiului aerian de
gestionat (alocarea și schimbarea alocării) și proceduri generale de operare.

 ENR 1.10 Planificarea zborurilor 
    Secțiunea trebuie să conțină o descriere a restricțiilor, limitărilor sau alte îndrumări referitoare la fazele 
planificării zborurilor, care pot ajuta operatorii aerieni în prezentarea corespunzătoare a operațiunilor aeriene 
pe care intenționează să le efectueze, care cuprinde:  

1) procedurile pentru depunerea planurilor de zbor;
2) sistemul planurilor de zbor repetitive;
3) modificarea unui plan de zbor depus.

 ENR 1.11 Adresarea mesajelor plan de zbor 
    Secțiunea trebuie să conțină o descriere, sub formă tabelară, a adreselor alocate pentru depunerea 
planurilor de zbor, care cuprinde:  

1) categoria zborurilor (IFR, VFR sau ambele);
2) ruta (în interiorul sau prin survolarea FIR București și/sau TMA);
3) adresa mesajului.
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 ENR 1.12 Interceptarea aeronavelor civile 
Secțiunea trebuie să conțină o declarare completă a procedurilor de interceptare și a semnalelor vizuale 
folosite, cu indicarea clară dacă sunt sau nu aplicate prevederile OACI, iar dacă nu, a faptului că există 
diferențe.  
Notă - Lista diferențelor semnificative între reglementările și practicile naționale și a dispozițiilor OACI 
corespunzătoare se găsește în GEN 1.7 

    ENR 1.13 Acțiuni ilicite  
 Secțiunea trebuie să conțină o prezentare a procedurilor care se aplică în caz de acțiuni ilicite. 

    ENR 1.14 Incidente de trafic aerian  
 O descriere a sistemului de raportare a incidentelor de trafic aerian, care cuprinde: 
1) definirea incidentelor de trafic aerian;
2) utilizarea Formularului de raportare a incidentelor de trafic aerian;
3) proceduri de raportare (inclusiv proceduri în timpul zborului);
4) scopul raportării și procesarea formularului de raport.

Notă - O copie a “Formular de Raport al Incidentelor de Trafic Aerian” (PANS ATM, Doc 4444 Appendix 4 
transpus prin PIAC-ATS, Anexa 4, ediția în vigoare) poate fi inclusă ca referință. 

 ENR 2. SPAȚIUL AERIAN AL SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN 
    ENR 2.1 FIR, UIR, TMA și CTA   

   #AIP-DS# Descrierea detaliată a regiunii de informare a zborurilor (FIR), a regiunilor superioare de informare 
a zborurilor (UIR) și a regiunilor de control (CTA) ( incluzând CTA specifice cum ar fi TMA), care cuprinde: 

1) nume, coordonate geografice în grade și minute ale limitelor laterale ale FIR/UIR, limitele laterale în grade,
minute și secunde ale CTA-urilor, limitele verticale și clasa spațiului aerian; 

2) identificarea unității care asigură serviciul;
3) indicativul radio al stațiilor aeronautice care deservesc unitățile ATS și limba/limbile utilizată/utilizate,

specificând zona de acoperire și condițiile de folosire; 
4) frecvențele și dacă este cazul, codul SATVOICE, suplimentate cu indicații specifice;
5) observații.

#AIP-DS# Zonele de control din jurul bazelor aeriene militare, care nu sunt descrise într-un alt fel în AIP, 
trebuie incluse în această subsecțiune. Acolo unde cerințele Anexei 2 OACI, Regulile Aerului, privind planurile 
de zbor, comunicațiile bilaterale și raportarea poziției se aplică tuturor zborurilor, în scopul de a se elimina sau 
reduce posibilitatea de interceptare, și/sau acolo unde există posibilitatea de interceptare și este cerută 
menținerea monitorizării canalului de urgență pe frecvența VHF 121.5 MHz, trebuie inclusă o declarație în 
acest sens pentru zona/zonele relevante sau pentru porțiuni din acestea. 
    Secțiunea trebuie să mai conțină o descriere a zonelor desemnate pentru survolarea cărora este cerută 
echiparea cu emițător de localizare de urgență (ELT) și monitorizarea continuă a frecvenței de urgență VHF 
121.5 MHz, cu excepția perioadelor când aeronavele sunt în comunicație pe alte canale VHF, sau în situațiile 
în care limitările echipamentelor de bord sau activitățile din cabină nu permit monitorizarea simultană a 
ambelor frecvențe.  
Notă - Alte tipuri de spațiu aerian din jurul aerodromurilor/heliporturilor civile, precum zonele de control și 
zonele de trafic de aerodrom, se descriu în secțiunile corespunzătoare aerodromurilor sau heliporturilor.  

 ENR 2.2 Alte spații aeriene reglementate 
    Acolo unde au fost stabilite, trebuie furnizată o descriere detaliată a altor tipuri de spațiu aerian reglementate 
și clasificarea spațiului aerian.  

 ENR 3. RUTELE ATS 
Nota 1 - Relevmentele, drumurile și radialele trebuie să fie, în mod normal, magnetice. În zonele de latitudine 
mare, unde autoritatea responsabilă stabilește că referința la Nordul Magnetic este impracticabilă, poate fi 
folosită o altă referință (Nord adevărat, Nord caroiaj, etc).  
Nota 2 - Punctele de schimbare a frecvenței stabilite la jumătatea distanței dintre două mijloace de 
radionavigație sau la intersecția a două radiale în cazul unei rute pe care direcția se modifică între mijloacele 
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de radionavigație, nu trebuie să fie precizate pentru fiecare segment de rută în parte, fiind suficientă o 
declarație cu caracter general privind existența lor. 
Nota 3 - Material de îndrumare privind organizarea publicării rutei ATS este cuprins în Aeronautical Information 
Services Manual (Doc 8126). 

ENR 3.1 Rute pentru navigație convențională 
 #AIP-DS# Descrierea detaliată a rutelor pentru navigație convențională cuprinde: 
1) identificatorul rutei, indicarea specificației/specificațiilor privind performanța de comunicație cerută (RCP),

a specificației/specificațiilor privind performanța de supraveghere cerută (RSP), aplicabile unui (unor) anume 
segment (segmente), nume, identificatorii codați sau numele de cod și coordonatele geografice în grade, 
minute și secunde ale tuturor punctelor semnificative care definesc ruta, inclusiv punctele de raport "obligatorii" 
sau "la cerere";  

2) drumurile sau radialele VOR rotunjite la cea mai apropiată valoare în grade, distanța geodezică, valoarea
rotunjită la cea mai apropiată zecime de Km sau zecime de NM după caz, între fiecare două puncte 
semnificative succesive ale rutei și, în cazul radialelor VOR, punctele de schimbare a frecvenței;  

3) limitele inferioară și superioară sau altitudinile minime de zbor pe rută (valoarea rotunjită până la cea mai
apropiată altitudine superioară multiplu de 50 m sau 100 ft) și clasa spațiului aerian; 

4) limitele laterale și altitudinile minime de trecere a obstacolelor;
5) direcția nivelurilor de croazieră; și
6) observații, inclusiv indicarea unității de control al traficului aerian, a canalelor sale operaționale și, dacă

este cazul, a adresei de acces, codului SATVOICE precum și a oricăror limitări privind specificația/specificațiile 
de navigație, RCP și RSP.  

ENR 3.2 Rute pentru navigație de suprafață (RNAV) 
 #AIP-DS# Descrierea detaliată a rutelor PBN (RNAV și RNP) cuprinde:  
1) identificatorul rutei, indicarea specificației/specificațiilor privind performanța de comunicație cerută (RCP),

a specificației/specificațiilor de navigație și/sau a specificației/specificațiilor privind performanța de 
supraveghere cerută (RSP), aplicabile unui (unor) anume segment (segmente), nume, identificatorii codați sau 
numele de cod și coordonatele geografice în grade, minute și secunde ale tuturor punctelor semnificative care 
definesc ruta, inclusiv punctele de raport "obligatorii" sau "la cerere";  

2) referitor la punctele de drum care definesc o rută RNAV  trebuie specificate, în plus, după caz:
a) identificarea stației de referință VOR/DME;
b) relevmentul rotunjit la cea mai apropiată valoare în grade și distanța rotunjită la cea mai apropiată

zecime de Km sau zecime de NM după caz, față de VOR/DME luat referință, în caz că punctul de rută
nu este colocat cu stația de referință; și

c) cota antenei transmițătorului stației DME (rotunjită la cea mai apropiată valoare multiplu de 30 m sau
100 ft);

3) direcția magnetică de referință, rotunjită la cel mai apropiat grad, distanța geodezică (rotunjită la cea mai
apropiată zecime de Km sau zecime de NM) între punctele de capăt definite și distanțele între fiecare două 
puncte semnificative succesive definite; 

4) limitele inferioară, superioară și clasa spațiului aerian;
5) direcția nivelurilor de croazieră;
6) cerința privind acuratețea navigației pentru fiecare segment de rută PBN (RNAV sau RNP); și
7) observații, inclusiv indicarea unității de control al traficului aerian, a canalelor sale operaționale și, dacă

este cazul, a adresei de acces, codului SATVOICE precum și a oricăror limitări privind specificația/specificațiile 
de navigație, RCP și RSP.  
Notă - Legat de prevederile Anexei 11 OACI, Anexa 1 transpuse prin RACR-ATS, Anexa 1, ediția în vigoare, 
și în scopul planificării zborurilor, se consideră că specificația de navigație definită nu face parte integrantă din 
identificatorul rutei.  

  ENR 3.3 Alte rute 
    #AIP-DS# Secțiunea trebuie să includă o descriere a altor rute desemnate în mod specific, care sunt 
obligatorii în cadrul unei/unor regiuni specificate.  
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Notă - Rutele de sosire, tranzit și plecare care sunt specificate în legătură cu procedurile pentru traficul de la 
și înspre aerodromuri/heliporturi nu necesită descriere, deoarece ele se descriu în secțiunea corespunzătoare 
din Partea 3 - Aerodromuri.  

 ENR 3.4 Proceduri de așteptare pe rută 
    #AIP-DS# Secțiunea trebuie să includă o descriere a procedurilor de zbor în zona de așteptare pe rută, care 
cuprinde:  

1) identificatorul zonei de așteptare (dacă există) și punctul la care se execută așteptarea (mijlocul de
navigație) sau punct pe rută cu coordonatele geografice exprimate în grade, minute și secunde; 

2) drumul către punctul de așteptare (inbound track);
3) direcția virajului procedural;
4) viteza indicată maximă permisă;
5) nivelurile minim și maxim al zonei de așteptare;
6) timpul/distanța în zbor de îndepărtare (outbound);
7) indicarea unității de control al traficului aerian și frecvența operațională a acesteia.

Notă - Criteriile de trecere a obstacolelor referitoare la procedurile de așteptare se găsesc în Procedures for 
Air Navigation Services - Aircraft Operations (PANS-OPS, Doc 8168 OACI), Volume I și II.  

 ENR 4. MIJLOACE/SISTEME DE RADIONAVIGAȚIE 
    ENR 4.1 Mijloace de radionavigație pentru rută  

    #AIP-DS# O listă a stațiilor care furnizează servicii de navigație radio pentru rută, aranjată în ordine 
alfabetică după numele stației, cuprinde:  

1) numele stației și declinația magnetică (rotunjită la cea mai apropiată valoare în grade) și, pentru VOR,
declinația magnetică a stației rotunjită la cea mai apropiată valoare în grade utilizată la calibrarea mijlocului; 

2) identificator;
3) frecvența/canalul pentru fiecare element;
4) orele de operare;
5) coordonatele geografice, exprimate în grade, minute și secunde, ale poziției antenei transmițătorului;
6) cota antenei transmițătorului stației DME, rotunjită la cea mai apropiată valoare multiplu de 30 m sau 100

ft; 
7) observații.
În cazul în care operatorul mijlocului, care furnizează serviciul de navigație radio respectiv, este diferit de

organizația sau agenția guvernamentală desemnată responsabilă, în coloana pentru observații se va indica 
numele operatorului. De asemenea, în coloana pentru observații se va indica acoperirea asigurată.  

 ENR 4.2 Sisteme de navigație speciale 
    #AIP-DS# Descrierea stațiilor asociate cu sisteme de navigație speciale, dacă este cazul (DECCA, LORAN, 
etc.), cuprinde:  

1) numele stației sau a lanțului de stații;
2) tipul serviciului furnizat (semnal principal, semnal secundar, cod de culoare);
3) frecvențe (numărul canalului, intervalul de bază al impulsurilor, rata de recurență, unde este cazul);
4) orele de operare;
5) coordonatele geografice, exprimate în grade, minute și secunde, ale stației transmițătoare; și
6) observații.
În cazul în care operatorul sistemului este diferit de organizația sau agenția guvernamentală desemnată

responsabilă, în coloana pentru observații se va indica numele operatorului. De asemenea, în coloana pentru 
observații se va indica acoperirea asigurată.  

 ENR 4.3 Sistemul satelitar de navigație globală (GNSS) 
O listă și descrierea elementelor sistemului de navigație globală prin satelit (GNSS) care furnizează serviciul 
de navigație aeriană pentru rută și care este ordonată alfabetic după numele elementului, cuprinde: 
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1. numele elementului GNSS (GPS, GLONASS, EGNOS, MSAS, WASS, etc.);
2. frecvența (frecvențele) corespunzătoare;
3. coordonatele geografice, exprimate în grade, minute și secunde ale zonei serviciului și ale zonei de

acoperire; și
4. observații.
În cazul în care operatorul sistemului este diferit de organizația sau agenția guvernamentală desemnată 
responsabilă, în coloana pentru observații se va indica numele operatorului. 

 ENR 4.4 Identificatori Nume-cod pentru punctele semnificative 
    #AIP-DS# O listă a identificatorilor tip "nume-cod" OACI (nume-cod pronunțabil alcătuit din cinci litere), în 
ordine alfabetică, stabiliți pentru punctele semnificative situate în poziții nemarcate prin amplasamentul unui 
mijloc de radionavigație, cuprinde:  

1) identificatorul nume-cod OACI;
2) coordonatele geografice, exprimate în grade, minute și secunde, ale poziției;
3) referințe la rutele ATS sau alte tipuri de rute unde se găsește punctul;
4) observații, inclusiv precizări suplimentare pentru pozițiile pentru care se solicită acest lucru.

 ENR 4.5 Sisteme luminoase aeronautice la sol pentru navigația pe rută 
    #AIP-DS# O listă a luminilor aeronautice la sol și a altor faruri/balize luminoase desemnând poziții 
geografice, care sunt considerate semnificative, cuprinde:  

1) numele orașului sau un alt identificator al farului;
2) tipul farului și intensitatea luminii exprimată în mii de candele;
3) caracteristicile semnalului;
4) orele de operare; și
5) observații.

ENR 5. AVERTISMENTE PENTRU NAVIGAȚIE  
 ENR 5.1 Zone interzise, restricționate și periculoase 

    #AIP-DS# Descrierea, suplimentată cu hărți sau scheme acolo unde este cazul, a zonelor interzise, 
restricționate și periculoase, împreună cu informații privind stabilirea și activarea lor, cuprinde:  

1) identificatorul, numele și coordonatele geografice ale limitelor laterale, exprimate în grade, minute și
secunde, în caz că sunt în interiorul unei regiuni de control, sau în grade și minute, dacă sunt în exteriorul 
regiunii de control;  

2) limitele inferioară și superioară; și
3) observații, inclusiv orele de activitate.
Tipul de restricție sau natura pericolului și riscul de interceptare în cazul pătrunderii în aceste zone trebuie

să fie indicate în coloana pentru observații. 

ENR 5.2  Zone de antrenament și exerciții militare și zone de apărare aeriană cu identificare 
    #AIP-DS#  Descrierea, suplimentată cu schițe grafice acolo unde este cazul, a zonelor stabilite pentru 
antrenament și exerciții militare care au loc la intervale regulate, și a zonelor de apărare aeriană cu identificare 
(ADIZ)  stabilite, cuprinde:  

1) coordonatele geografice ale limitelor laterale, exprimate în grade, minute și secunde, în cazul în care sunt
în interiorul unei regiuni de control/zone de control, și în grade și minute în cazul în care sunt în exteriorul 
regiunii de control/ zonei de control;  

2) limitele inferioară și superioară, precum și sistemul și mijloacele prin care se informează activarea,
împreună cu informațiile importante pentru zborurile civile și pentru procedurile aplicabile zonelor de apărare 
aeriană cu identificare (ADIZ);  

3) observații, inclusiv orele de activitate și riscul de interceptare în cazul pătrunderii în zonele de apărare
aeriană cu identificare (ADIZ). 
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 ENR 5.3 Alte activități de natură periculoasă și alte pericole posibile 
 ENR 5.3.1 Alte activități de natură periculoasă 

    #AIP-DS# Descrierea, suplimentată de hărți acolo unde este cazul, a activităților care constituie un pericol 
specific sau evident pentru operarea aeronavelor și care pot afecta zborurile, cuprinde: 

1) coordonatele geografice, exprimate în grade și minute ale centrului zonei și raza de influență a activității;
2) limitele verticale;
3) măsuri cu caracter de îndrumare;
4) autoritatea responsabilă pentru furnizarea informațiilor;
5) observații, care includ orele de activitate.

 ENR 5.3.2 Alte pericole posibile 

    #AIP-DS# Descrierea, suplimentată de hărți acolo unde este cazul, a unor pericole potențiale pentru 
siguranța zborului (de ex. vulcani activi, centrale nucleare, etc), cuprinde:  

1) coordonatele geografice, exprimate în grade și minute ale amplasamentului pericolului potențial;
2) limitele verticale;
3) măsuri cu caracter de îndrumare;
4) autoritatea responsabilă pentru furnizarea informațiilor;
5) observații.

 ENR 5.4 Obstacole pentru navigația aeriană 
    #OBS-DS# O listă a obstacolelor care afectează navigația aeriană în Zona 1 (întregul teritoriu național), 
cuprinde:  

1) identificatorul sau denumirea obstacolului;
2) tipul obstacolului;
3) poziția obstacolului prezentată prin coordonatele geografice în grade, minute și secunde;
4) cota obstacolului și înălțimea sa, rotunjite la valoarea cea mai apropiată în metri sau ft; și
5) tipul și culoarea balizajului luminos al obstacolului (dacă există).

Nota 1 - Un obstacol a cărui înălțime deasupra solului este de 100 m sau mai mare constituie un obstacol 
pentru Zona 1.  
Nota 2 - Specificațiile privind determinarea și raportarea (acuratețea măsurătorilor în teren și integritatea 
datelor) pozițiilor (latitudinea și longitudinea) și cotelor/înălțimilor pentru obstacolele aferente Zonei 1 sunt 
prezentate în Anexa 1.  

 ENR 5.5 Activitățile de aviație sportivă și de agrement 
    #AIP-DS# Descrierea sumară, suplimentată cu schițe grafice acolo unde este cazul, a zonelor în care au 
loc des activități de aviație sportivă și de agrement, împreună cu condițiile în care aceste activități au loc, 
cuprinde:  

1) identificatorul și coordonatele geografice ale limitelor laterale, exprimate în grade, minute și secunde dacă
sunt în interiorul regiunii de control/zonei de control, sau în grade și minute dacă sunt în afara regiunii de 
control/zonei de control;  

2) limitele verticale;
3) numărul de telefon al operatorilor sau al utilizatorilor;
4) observații, inclusiv orele de activitate.

Notă - Această secțiune poate fi divizată în mai multe sub-secțiuni pentru fiecare categorie diferită de activitate, 
oferindu-se detaliile necesare în fiecare caz.  

 ENR 5.6 Migrația păsărilor și zonele cu faună sensibilă 

    Descrierea deplasărilor păsărilor asociate cu migrația, suplimentată cu hărți acolo unde este cazul, cuprinde 
rute de migrație și zone permanente de staționare, precum și zonele cu faună sensibilă.  
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 ENR 6. HĂRȚILE DE RUTĂ  

 În această secțiune trebuie incluse hărțile de rută în formatul OACI și hărțile-index. 

PARTEA 3 - AERODROMURI (AD) 
    În cazul în care AIP este produs și pus la dispoziție în mai multe volume, fiecare având un serviciu separat 
de emitere a amendamentelor si suplimentelor, atunci fiecare volum trebuie să conțină în mod separat câte o 
prefață, evidența Amendamentelor AIP, evidența Suplimentelor AIP, o listă de control a paginilor AIP și o listă 
a amendamentelor de mână în vigoare. În cazul în care AIP este produs într-un singur volum adnotarea ”not 
applicable” trebuie să fie introdusă în fiecare dintre sub-secțiunile de mai sus. 

 AD 0.1 Pagina de Cuprins la Partea 3 
    Cuprinde o listă a secțiunilor și sub-secțiunilor conținute în Partea 3 - Aerodromuri (AD). 
Notă - Sub-secțiunile pot fi listate în ordinea alfabetică.  

    AD 1. AERODROMURI/ HELIPORTURI - INTRODUCERE  
 AD 1.1 Disponibilitatea aerodromurilor/ heliporturilor și condiții de utilizare 

AD 1.1.1 Condiții generale 
   O scurtă descriere a autorităților desemnate responsabile în România pentru aerodromuri și heliporturi, care 
cuprinde: 

1) condițiile generale în care aerodromurile/heliporturile și facilitățile asociate lor sunt disponibile pentru
utilizare; și 

2) o declarație privind documentele OACI pe care se bazează serviciile, precum și o referire la locul din AIP
unde sunt enumerate diferențele față de referințele OACI, dacă există. 

AD 1.1.2 Utilizarea bazelor aeriene militare  
Reglementări și proceduri, dacă există, privind folosirea bazelor militare de către aviația civilă. 

AD 1.1.3 Proceduri pentru vizibilitate redusă 
Condițiile generale în care se aplică procedurile pentru condiții de vizibilitate redusă specifice operațiunilor 
CAT II/III la aerodromuri, dacă există. 

AD 1.1.4 Minimele de operare a aerodromului  
Detaliile privind minimele de operare a aerodromurilor aplicate de autoritatea de stat. 

AD 1.1.5 Alte informații 
Alte informații de natură similară. 

AD 1.2 Serviciile de salvare și luptă împotriva 
incendiilor și planul de deszăpezire  

 AD 1.2.1 Servicii de salvare și luptă contra incendiilor 
    O scurtă descriere a reglementărilor prin care sunt stabilite serviciile de salvare și luptă împotriva incendiilor 
la aerodromuri și heliporturi, disponibile pentru utilizare publică, împreună cu indicarea categoriilor acestor 
servicii.  

 AD 1.2.2 Planul de deszăpezire 
   Descrierea pe scurt a considerațiilor generale privind planul de deszăpezire pentru 
aerodromurile/heliporturile disponibile pentru utilizare publică, unde este posibil să apară condiții de ninsoare, 
cuprinde:  

1) organizarea serviciului de iarnă;
2) supravegherea suprafețelor de mișcare;
3) metode de măsurare și măsurătorile făcute;
4) acțiunile întreprinse pentru a menține utilizabile suprafețele de mișcare;
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5) sistemul și mijloacele de raportare;
6) cazurile de închidere a pistelor; și
7) distribuirea informațiilor privind condițiile de înzăpezire.

Notă – Atunci când se aplică considerații diferite cu privire la planul de deszăpezire la aerodromuri/heliporturi, 
această sub-secțiune poate fi împărțită în mod corespunzător.  

 AD 1.3 Lista aerodromurilor și heliporturilor 
Lista aerodromurilor și heliporturilor din România, suplimentată cu reprezentări grafice, dacă este cazul, 
cuprinde:  

1) numele și indicatorul de localizare OACI al aerodromului/heliportului;
2) tipurile de trafic care pot utiliza aerodromul/heliportul (internațional/național, IFR/VFR, zboruri regulate/
neregulate, aviație generală, militare și alte tipuri); și
3) referința la sub-secțiunea din Partea 3 a AIP România, unde sunt prezentate detaliile aerodromului/
heliportului respectiv.

 AD 1.4 Gruparea aerodromurilor/ heliporturilor 
    Conține o scurtă descriere a criteriilor aplicate, potrivit reglementărilor naționale, pentru gruparea 
aerodromurilor/heliporturilor în scopul producerii/distribuirii/furnizării informațiilor (de ex. internațional/național; 
principal/secundar; civil/militar; etc.)  

    AD 1.5 Statutul certificării aerodromurilor/heliporturilor 
   O listă a aerodromurilor/heliporturilor din România în care este indicat statutul certificării acestora, cuprinde: 

1) numele aerodromului și indicativul de localizare OACI;
2) data și perioada de valabilitate a certificării;
3) observații, dacă este cazul.

    AD 2. AERODROMURILE  
Simbolurile **** trebuie înlocuite cu indicatorul de localizare OACI corespunzător. 

 **** AD 2.1 Indicatorul de localizare OACI și numele aerodromului 
    Această secțiune trebuie să conțină indicatorul de localizare OACI alocat aerodromului și numele 
aerodromului. Indicatorul de localizare OACI alocat aerodromului trebuie să constituie parte integrantă din 
sistemul de referință aplicabil tuturor subsecțiunilor secțiunii AD 2.  

    **** AD 2.2 Datele geografice și administrative ale aerodromului  
 Această secțiune trebuie să conțină datele geografice și administrative ale aerodromului, care includ: 
1) punctul de referință al aerodromului (coordonatele geografice în grade, minute și secunde) și

amplasarea/localizarea sa; 
2) direcția și distanța punctului de referință al aerodromului față de centrul orașului pe care îl deservește;
3) cota aerodromului, rotunjită la valoarea cea mai apropiată în metri sau picioare, temperatura de referință

și temperatura minimă medie; 
4) ondulația geoidului pentru poziția cotei aerodromului, rotunjită la valoarea cea mai apropiată în metri sau

picioare, acolo unde este cazul; 
5) declinația magnetică rotunjită la cea mai apropiată valoare în grade, data informației și variația anuală;
6) numele operatorului aerodromului, adresa, numerele de telefon, telefax, adresa de e-mail, adresa AFS și

adresa paginii de internet, dacă există; 
7) tipurile de trafic permise la aerodrom (IFR/VFR, etc); și
8) observații.

    **** AD 2.3 Orele de operare 
 O descriere detaliată a orelor de operare a serviciilor furnizate la aerodrom, care cuprinde: 
1) operatorul aerodromului;
2) serviciile de vamă și imigrare;
3) serviciile medicale și sanitare;
4) serviciul de informare aeronautică - Biroul AIS Briefing;
5) Biroul de raportare al serviciilor de trafic aerian – ARO/ ATS Reporting Office;
6) serviciul de informare meteorologică aeronautică - Biroul MET Briefing;
7) serviciile de trafic aerian;
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8) serviciile de alimentare cu combustibili;
9) serviciile de deservire a aeronavelor - handling;
10) securitate;
11) serviciile de degivrare; și
12) observații.

    **** AD 2.4 Serviciile și facilitățile de 
deservire ('handling') a aeronavelor  

 O descriere detaliată a serviciilor și facilităților de deservire disponibile la aerodrom, care cuprinde: 
1) facilități de deservire pentru marfă;
2) tipuri de petrol și ulei disponibile;
3) facilitățile și capacitatea de alimentare;
4) facilități de degivrare;
5) spațiul de adăpostire disponibil în hangar pentru aeronave;
6) facilități de reparare pentru aeronave; și
7) observații.

 **** AD 2.5 Facilitățile pentru pasageri 
   Informații cu privire la facilitățile pentru pasageri disponibile la aerodrom, furnizate sub forma unei scurte 
descrieri sau a unei referințe la alte surse de informații cum ar fi un website, cuprind: 

1) hoteluri la sau în vecinătatea aerodromului;
2) restaurante la sau în vecinătatea aerodromului;
3) posibilități de transport;
4) facilități medicale;
5) bănci și oficii poștale la sau în vecinătatea aerodromului;
6) birouri turistice; și
7) observații.

 **** AD 2.6 Serviciile de salvare și luptă contra incendiilor 
   Descrierea detaliată a serviciilor de salvare și luptă contra incendiilor și a echipamentelor disponibile la 
aerodrom, cuprinde:  

1) categoria aerodromului pentru lupta împotriva incendiilor;
2) echipamentele de salvare;
3) capacitatea de a îndepărta aeronave avariate; și
3) observații.

 **** AD 2.7 Disponibilitatea sezonieră – eliberarea suprafețelor de mișcare 
   Descrierea detaliată a echipamentelor și a priorităților operaționale stabilite pentru eliberarea/curățarea 
suprafețelor de mișcare ale aerodromului, cuprinde:  

1) tipul (tipurile) de echipament de curățare a suprafețelor;
2) prioritățile de curățare; și
3) observații.

 **** AD 2.8 Date privind platformele, căile de rulare și pozițiile de verificare 
    Detaliile privind caracteristicile fizice ale platformelor, căilor de rulare și a pozițiilor desemnate pentru 
verificări, cuprind:  

1) până la 27 noiembrie 2024, indicativul, suprafața și rezistența platformelor;
1) începând cu 28 noiembrie 2024, indicativul, suprafața și rezistența (PCR) platformelor;
2) până la 27 noiembrie 2024, indicativul, lățimea, suprafața și rezistența căilor de rulare;
2) începând cu 28 noiembrie 2024, indicativul, lățimea, suprafața și rezistența (PCR) căilor de rulare;
3) pozițiile și cotele punctelor de verificare a altimetrului (rotunjite la valoarea cea mai apropiată în metri sau

ft); 
4) poziția punctelor de verificare VOR;
5) poziția punctelor de verificare INS, exprimată în grade, minute, secunde și sutimi de secundă; și
6) observații.
Acolo unde sunt prezentate poziții de verificare pe o hartă a aerodromului, acest lucru trebuie indicat și în

această sub-secțiune. 

 **** AD 2.9 Sistemele de control și ghidare a mișcărilor pe suprafețele de mișcare și marcajele 
   Descrierea sistemului de control și ghidare pe suprafețele de mișcare, precum și a marcajelor pistelor și 
căilor de rulare, cuprinde:  
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1) folosirea semnelor de identificare a pozițiilor de staționare a aeronavelor, a liniilor de ghidare pe căile de
rulare, a sistemului vizual de ghidare pentru andocare și parcare în pozițiile de staționare; 

2) marcajele și luminile pistelor și căilor de rulare;
3) barele de oprire ('stop bars') și de protecție a pistei (unde există);
4) alte măsuri de protecție a pistei;
5) observații.

    **** AD 2.10 Obstacolele la aerodrom 
 #OBS-DS# Descrierea detaliată a obstacolelor cuprinde:  
1) obstacolele din Zona 2:
a) identificatorul sau denumirea obstacolului;
b) tipul obstacolului;
c) poziția obstacolului, prezentată prin coordonatele geografice exprimate în grade, minute, secunde și

zecimi de secundă; 
d) cota și înălțimea obstacolului, rotunjită la cea mai apropiată valoare în metri sau picioare;
e) marcajul obstacolului, precum și tipul și culoarea balizajului luminos, acolo unde există;
f) indicația NIL, dacă este cazul.

Nota 1 – Anexa 15 OACI, Capitolul 5 transpusă prin RACR-AIS, ediția în vigoare, descrie Zona 2, iar Anexa 
8, Figura A8-2 a acestui document conține prezentarea grafică a suprafețelor de colectare a datelor de 
obstaculare și criteriile utilizate pentru identificarea obstacolelor în Zona 2.  
Nota 2 - Specificațiile privind determinarea și raportarea (acuratețea măsurătorilor în teren și integritatea 
datelor) pozițiilor (latitudine și longitudine) și înălțimile pentru obstacolele din Zona 2 sunt date în Anexa 1. 

2) absența setului de date specific Zonei 2 a aerodromului trebuie menționată în mod explicit, iar în acest
caz trebuie furnizate următoarele date de obstaculare: 

a) obstacolele care străpung suprafețele de limitare a obstacolelor;
b) obstacolele care străpung suprafața de identificare a obstacolelor din suprafața traiectoriei de zbor la

decolare; 
c) alte obstacole care sunt evaluate ca fiind un pericol pentru navigația aeriană.

3) o mențiune care să indice că nu sunt furnizate date privind obstacolele situate în Zona 3, sau, dacă sunt
furnizate:

a) identificatorul sau denumirea obstacolului;
b) tipul obstacolului;
c) poziția obstacolului, prezentată prin coordonatele geografice exprimate în grade, minute, secunde și

zecimi de secundă; 
d) cota și înălțimea obstacolului, rotunjită la cea mai apropiată zecime de metru sau ft;
e) marcajul obstacolului, precum și tipul și culoarea marcajului luminos, acolo unde există;
f) după caz, o indicație a disponibilității listei obstacolelor ca set de date digitale, și o referire la secțiunea

GEN 3.1.6; și 
g) indicația NIL, dacă este cazul.

Nota 1 – Anexa 15 OACI, Capitolul 5 transpusă prin RACR-AIS, ediția în vigoare, descrie Zona 3, iar Anexa 
8, Figura A8-3 a acestui document conține prezentarea grafică a suprafețelor de colectare a datelor de 
obstaculare și criteriile de identificare a obstacolelor în Zona 3.  
Nota 2 – Specificațiile privind determinarea și raportarea (acuratețea măsurătorilor în teren și integritatea 
datelor) pozițiilor (latitudine și longitudine) și cotele pentru obstacolele din Zona 3 sunt date în Anexa 1. 

 **** AD 2.11 Informațiile meteorologice furnizate la aerodrom 
   Descrierea detaliată a informațiilor meteorologice furnizate la aerodrom și indicarea biroului pentru servicii 
meteorologice aeronautice care este responsabil pentru serviciul respectiv, cuprinde:  

1) numele biroului meteorologic asociat;
2) orele de serviciu și, acolo unde este cazul, desemnarea biroului meteorologic responsabil în afara acestor

ore; 
3) unitatea/biroul responsabil cu întocmirea prognozelor de aerodrom (TAF), perioadele de valabilitate și

intervalele de emitere a prognozelor; 
4) disponibilitatea prognozelor de tip TREND la aerodrom și intervalul de emitere;
5) informații despre modul de furnizare a informațiilor și/sau consultației;
6) tipurile de documentații de zbor puse la dispoziție și limba(limbile) folosită(e) în aceste documentații;
7) hărți și alte informații prezentate sau disponibile pentru informare sau consultare;
8) echipamente suplimentare disponibile pentru furnizarea de informații despre condițiile meteo (exemplu:

radar meteo sau receptor pentru imaginile din satelit); 



AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ           PIAC-AIM 

  Proceduri şi Instrucțiuni de Aeronautică Civilă  

Ediția 1 A2-22    amdt.1/2021 

9) unitatea/unitățile ATS cărora li se furnizează informații meteo; și
10) informații suplimentare (de ex. cu privire la orice limitare a serviciului meteorologic).

    **** AD 2.12 Caracteristicile fizice ale pistei  
 Descrierea detaliată a caracteristicilor fizice ale pistei, pentru fiecare pistă în parte, cuprinde: 
1) identificatorul pistei;
2) direcția adevărată, cu acuratețe de sutime de grad;
3) dimensiunile pistei, rotunjite la valoarea cea mai apropiată în metri sau ft;
4) până la 27 noiembrie 2024, capacitatea portantă a suprafeței (PCN și datele/informațiile asociate) și

natura suprafeței fiecărei piste și a prelungirilor de oprire asociate; 
4) începând cu 28 noiembrie 2024, capacitatea portantă a suprafeței (PCR și datele/informațiile asociate) și

natura suprafeței fiecărei piste și a prelungirilor de oprire asociate; 
5) coordonatele geografice, exprimate în grade, minute, secunde și sutimi de secundă, pentru fiecare prag

de pistă și fiecare capăt de pistă, precum și unde este cazul, ondulația geoidului: 
- pentru pragurile pistei pentru apropiere de neprecizie, rotunjită la cea mai apropiată valoare în metri sau

picioare, și 
- pentru pragurile pistei pentru apropiere de precizie, rotunjită la cea mai apropiată zecime de metru sau

zecime de picior; 
6) cotele:
- pragurilor pistei pentru apropiere de neprecizie, rotunjite la cea mai apropiată valoare în metri sau picioare;

și 
- pragurilor pistei, precum și cota cea mai ridicată a zonei de contact, pentru apropiere de precizie, rotunjite

la cea mai apropiată zecime de metru sau zecime de picior; 
7) panta fiecărei piste și a prelungirilor de oprire asociate acesteia;
8) dimensiunile prelungirilor de oprire (dacă există), rotunjite la cea mai apropiată valoare în metri sau

picioare.; 
9) dimensiunile zonelor degajate (dacă există), rotunjite la cea mai apropiată valoare în metri sau picioare;
10) dimensiunile benzii pistei;
11) dimensiunile suprafețelor de siguranță la capăt de pistă;
12) dispunerea (la care capăt al pistei) și descrierea sistemului de oprire;
13) existența unei zone liberă de obstacole; și
14) observații.

 **** AD 2.13 Distanțele declarate 
   Descrierea detaliată a distanțelor declarate, pentru fiecare direcție a fiecărei piste, rotunjite la cea mai 
apropiată valoare în metri sau picioare, cuprinde:  

1) identificatorul pistei;
2) distanța disponibilă de rulare la decolare (TORA, Take-off Run Available);
3) distanța disponibilă de decolare (TODA, Take-off Distance Available) și dacă este posibil, distanțele

declarate reduse alternative; 
4) distanță disponibilă de accelerare-oprire (ASDA, Accelerate-Stop Distance Available);
5) distanța disponibilă de aterizare (LDA, Landing Distance Available) și
6) observații, inclusiv punctul de intrare sau de start pentru situațiile în care au fost precizate distanțele

declarate reduse alternative. 
    Dacă o direcție a unei piste nu poate fi folosită pentru decolare sau aterizare, sau pentru amândouă, 
deoarece este interzisă operațional, atunci acest lucru trebuie declarat prin cuvintele "not usable" sau 
abrevierea "NU" (a se vedea și Anexa 14 OACI, Vol. 1, Attachement A, Section 3 transpusă în RACR-AD-
PETA). 

    **** AD 2.14 Luminile de apropiere și ale pistei 
 Descrierea detaliată a luminilor de apropiere și ale pistei, cuprinde:  
1) indicativul pistei;
2) tipul, lungimea și intensitatea sistemului luminos de apropiere;
3) luminile pragurilor de pistă, culoarea și bara de flanc (wing bars);
4) tipul indicatorului vizual al pantei de apropiere;
5) lungimea luminilor din zona de contact;
6) lungimea, intervalul, culoarea și intensitatea luminilor din axul pistei;
7) lungimea, intervalul, culoarea și intensitatea luminilor de margine ale pistei;
8) culoarea luminilor de capăt de pistă și bara de flanc (wing bars);
9) lungimea și culoarea luminilor prelungirilor de oprire ('stopway lights'); și
10) observații.
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    **** AD 2.15 Alte lumini și sursa de alimentare secundară 
 Descrierea altor balizaje luminoase și a sursei de alimentare secundară, cuprinde: 
1) localizarea, caracteristicile și orele de operare ale balizei de identificare/de aerodrom (dacă există);
2) localizarea și sistemul luminos (dacă există) al anemometrelor/indicatoarelor direcțiilor de aterizare;
3) luminile de margine și ale axului căii de rulare;
4) sursa de alimentare secundară, inclusiv timpul de comutare; și
5) observații.

    **** AD 2.16 Zona de aterizare pentru elicoptere  
 Descrierea detaliată a zonei de aterizare pentru elicoptere, disponibilă la aerodrom, cuprinde: 
1) coordonatele geografice, exprimate în grade, minute, secunde și sutimi de secundă,  ale centrului

geometric al zonei de contact și decolare (TLOF) sau ale fiecărui prag al zonei pentru apropierea finală și 
decolare (FATO, Final approach and Take-off area) și după caz, ondulația geoidului: 
- rotunjită la cea mai apropiată valoare în metri sau picioare, pentru apropieri de neprecizie, și
- rotunjită la cea mai apropiată zecime de metru sau zecime de picior, pentru apropieri de precizie.

2) cotele zonei TLOF și/sau FATO:
- pentru apropieri de neprecizie, rotunjite la cea mai apropiată valoare în metri sau picioare; și
- pentru apropieri de precizie, rotunjite la cea mai apropiată zecime de metru sau zecime de picior;

3) dimensiunile zonelor TLOF și FATO, rotunjite la cea mai apropiată valoare în metri sau picioare, tipul
suprafeței, capacitatea portantă și marcajele; 

4) direcția adevărată a FATO, cu precizie de sutime de grad;
5) distanțele declarate disponibile, rotunjite la cea mai apropiată valoare în metri sau picioare;
6) luminile de apropiere și balizajul luminos al FATO; și
7) observații.

 **** AD 2.17 Spațiul aerian al serviciilor de trafic aerian 
    #AIP-DS# Descrierea detaliată a spațiului aerian în care se furnizează servicii de trafic aerian (ATS) la 
aerodrom, cuprinde:  

1) identificarea spațiului și coordonatele geografice ale limitelor laterale exprimate în grade, minute și
secunde; 

2) limitele verticale;
3) clasa spațiului aerian;
4) indicativul în radiofrecvență și limba/limbile folosită(e) de unitatea ATS;
5) altitudinea de tranziție;
6) intervalul orar în care se furnizează ATS; și
7) observații.

 **** AD 2.18 Facilități de comunicație ale serviciilor de trafic aerian 
    Descrierea detaliată a facilităților de comunicație ale serviciilor de trafic aerian furnizate la aerodrom, 
cuprinde:  

1) denumirea serviciului;
2) indicativul în radiofrecvență;
3) canal/canalele;
4 codul/codurile SATVOICE, dacă există;
5) adresă de acces, după caz;
6) ore de operare; și
7) observații.

 **** AD 2.19 Mijloacele de radionavigație și aterizare 
#AIP-DS# Descrierea detaliată a mijloacelor de radionavigație și aterizare asociate procedurilor de apropiere 
instrumentală și celor aferente zonei terminale de aerodrom, cuprinde:  
   1) 

a) tipul mijloacelor;
b) declinația magnetică (rotunjită la cea mai apropiată valoare în grade);
c) tipul operațiunilor pe care le sprijină pentru ILS/MLS/GLS, GNSS de bază și SBAS;
d) clasificarea pentru sistemele ILS;
e) clasificarea sistemului și identificarea capabilităților de apropiere pentru sistemele GBAS; și
f) declinația stației pentru VOR/ILS/MLS, rotunjită la cea mai apropiată valoare în grade, utilizată la

calibrarea mijlocului respectiv
2) identificatorul, dacă este cerut;
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3) frecvența (frecvențele), numărul canalului, furnizorul serviciului și identificatorul/identificatorii traiectoriei
de referință (reference path identifier(s)/RPI), după caz; 

4) orele de serviciu, după caz;
5) coordonatele geografice ale poziției antenei de emisie, exprimate în grade, minute, secunde și zecimi de

secundă, după caz; 
6) cota antenei de emisie a stației DME, rotunjită la cea mai apropiată valoare multiplu de 30 m sau 100 ft,

precum și cea a stației DME/P, rotunjită la cea mai apropiată valoare multiplu de 3 m sau 10 ft; cota punctului 
de referință GBAS la cea mai apropiată valoare întreagă în metri sau picioare și înălțimea elipsoidică în acest 
punct la cea mai apropiată valoare întreagă în metri sau picioare. Pentru SBAS, înălțimea elipsoidică pentru 
punctul pragului pistei la aterizare (LTP) sau punctul fictiv la pragul pistei (FTP), rotunjită la cea mai apropiată 
valoare întreagă în metri sau picioare; 

7) raza zonei de acoperire față de punctul de referință GBAS, rotunjită la cea mai apropiată valoare exprimată
în km sau mile nautice; și 

8) observații.
Când același mijloc este folosit în scopul navigației atât pe rută cât și la aerodrom, descrierea sa trebuie

furnizată și în secțiunea ENR 4. În caz că există un sistem de augmentare instalat la sol (GBAS) care 
deservește mai multe aerodromuri, descrierea mijlocului trebuie furnizată în secțiunea fiecărui aerodrom în 
parte. Dacă operatorul mijlocului de radionavigație este diferit de autoritatea sau de agenția guvernamentală 
desemnată responsabilă, trebuie ca numele operatorului, furnizor de servicii de navigație, să fie indicat în 
coloana pentru observații. De asemenea, trebuie ca acoperirea asigurată de mijlocul respectiv de 
radionavigație să fie indicată în coloana pentru observații.  

 **** AD 2.20 Reglementări locale de aerodrom 
O descriere detaliată a reglementărilor aplicabile utilizării aerodromului, care include acceptarea zborurilor 
școală, a aeronavelor ultraușoare și a celor fără radio și similare și a manevrelor la sol și parcării, dar care 
exclude procedurile de zbor.   

    **** AD 2.21 Proceduri de reducere a zgomotului  
 O descriere detaliată a procedurilor de reducere a zgomotului stabilite la aerodrom. 

 **** AD 2.22 Proceduri de zbor 
    O descriere detaliată a condițiilor și procedurilor de zbor, inclusiv a procedurilor radar și/sau a procedurilor 
ADS-B, stabilite potrivit organizării spațiului aerian la aerodrom. Când sunt stabilite proceduri de operare în 
condiții de vizibilitate redusă, descrierea detaliată a acestora va include:  

1) pista/pistele si echipamentul asociat autorizate pentru operațiuni în condiții de vizibilitate redusă;
2) condiții meteorologice definite în care are loc inițierea, utilizarea și finalizarea procedurilor de operare în

condiții de vizibilitate redusă; 
3) descrierea marcajului/ luminilor de la sol utilizate în procedurile de vizibilitate redusă; și
4) observații.

 **** AD 2.23 Informații suplimentare 
    Informații suplimentare referitoare la aerodrom, precum indicarea prezenței păsărilor la aerodrom, împreună 
cu indicarea mișcărilor importante zilnice între zonele de staționare și hrănire a acestora, în măsura în care 
este posibil.   

   **** AD 2.24 Hărțile de aerodrom  
   Hărțile care au legătură cu aerodromul sunt incluse în ordinea următoare: 

1) Harta aerodromului/heliportului - OACI;
2) Harta zonelor de parcare/andocare a aeronavelor - OACI;
3) Harta suprafețelor de mișcare ale aerodromului - OACI;
4) Harta de obstacole de aerodrom - OACI, Tip A (pentru fiecare pistă în parte);
5) Harta de obstacole de aerodrom – OACI, Tip B (când este disponibilă)
6) Harta de teren și obstacole de aerodrom - OACI (în format electronic);
7) Harta de teren pentru apropierile de precizie - OACI (pentru pistele de apropiere de precizie de Cat II și

III); 
8) Harta zonală - OACI (rutele de plecare și tranzit);
9) Harta pentru plecările standard instrumentale - OACI (SID);
10) Harta zonală - OACI (rutele de sosire și tranzit);
11) Harta pentru sosirile standard instrumentale - OACI (STAR);
12) Harta cu altitudinile minime de supraveghere ATC -OACI;
13) Harta de apropiere instrumentală - OACI (pentru fiecare pistă și tip de procedură);
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14) Harta de apropiere la vedere - OACI; și
15) Concentrațiile de păsări din vecinătatea aerodromului.
Dacă anumite hărți nu sunt produse, trebuie ca o declarație referitoare la acest fapt să existe în secțiunea

GEN 3.2, Hărțile Aeronautice. 
Notă – Harta de Teren și Obstacole de Aerodrom – OACI (Electronică), pe un suport electronic corespunzător 
poate fi inclusă in AIP într-o pagină  de tip buzunar. 

**** AD 2.25 Străpungerea suprafeței segmentului vizual de apropiere (VSS) 
    Străpungerea suprafeței segmentului vizual (VSS), inclusiv procedura și minimele procedurii afectate. 
Notă - Criteriile legate de VSS sunt conținute în PANS-OPS Volumul II, punctul 5.4.6, Partea I - Secțiunea 4, 
capitolul 5”. 

AD 3. HELIPORTURI 
    Atunci când la un aerodrom există asigurată o zonă de aterizare pentru elicoptere, informațiile asociate 
acesteia trebuie listate numai la **** AD 2.16. 

 Notă -  **** trebuie înlocuit cu indicatorul de localizare OACI corespunzător. 

 **** AD 3.1 Indicatorul de localizare OACI și numele heliportului 
    Această secțiune trebuie să conțină indicatorul de localizare OACI alocat heliportului și numele heliportului. 
Indicatorul de localizare OACI alocat heliportului trebuie să constituie parte integrantă a sistemului de referință 
aplicabil tuturor subsecțiunilor secțiunii AD 3.  

    **** AD 3.2 Datele geografice și administrative ale heliportului  
 Această secțiune trebuie să conțină datele geografice și administrative ale heliportului, astfel: 
1) punctul de referință al heliportului (coordonatele geografice în grade, minute și secunde) și

amplasarea/localizarea sa; 
2) direcția și distanța punctului de referință al heliportului față de centrul orașului pe care îl deservește;
3) cota heliportului, rotunjită la valoarea cea mai apropiată în metri sau picioare, temperatura de referință și

temperatura minimă medie; 
4) ondulația geoidului pentru poziția cotei heliportului, rotunjită la valoarea cea mai apropiată în metri sau

picioare, dacă este cazul; 
5) declinația magnetică rotunjită la cea mai apropiată valoare în grade, data informației și variația anuală;
6) numele operatorului heliportului, adresa, numerele de telefon, telefax, adresa de e-mail, adresa AFS și

adresa paginii de internet, dacă există; 
7) tipurile de trafic permise pe heliport (IFR/VFR); și
8) observații.

    **** AD 3.3 Orele de operare 
 Descrierea detaliată a orelor de operare a serviciilor furnizate la heliport, cuprinde: 
1) operatorul heliportului;
2) serviciile de vamă și imigrare;
3) serviciile medicale și sanitare;
4) serviciul de informare aeronautică - Biroul AIS Briefing;
5) biroul de raportare al serviciilor de trafic aerian – ARO/ ATS Reporting Office;
6) serviciul de informare meteorologică aeronautică - Biroul MET Briefing;
7) serviciile de trafic aerian;
8) serviciile de alimentare cu combustibili;
9) serviciile de deservire - handling;
10) securitate;
11) serviciile de degivrare; și
12) observații.

    **** AD 3.4 Serviciile și facilitățile de deservire ('handling')  
 Descrierea detaliată a serviciilor și facilităților de deservire disponibile la heliport, cuprinde: 
1) facilitățile de deservire pentru marfă;
2) tipurile de combustibil și ulei disponibile;
3) facilitățile de alimentare cu combustibil și capacitatea;
4) facilitățile de degivrare;
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5) spațiul disponibil în hangar pentru elicopterele care staționează;
6) facilități de reparare pentru elicoptere; și
7) observații.

 **** AD 3.5 Facilități pentru pasageri 
Facilitățile pentru pasageri disponibile la heliport  sunt prezentate ca o scurtă descriere sau ca o referință la 
alte surse de informare cum ar fi pagina de internet, care cuprinde:  

1) hoteluri la sau în vecinătatea heliportului;
2) restaurante la sau în vecinătatea heliportului;
3) posibilități de transport;
4) facilități medicale;
5) bănci și oficii poștale la sau în vecinătatea heliportului;
6) birouri turistice; și
7) observații.

 **** AD 3.6 Serviciile de salvare și luptă contra incendiilor 
    O descriere detaliată a serviciilor de salvare și luptă contra incendiilor și a echipamentelor disponibile la 
heliport, care cuprinde:  

1) categoria serviciului de luptă împotriva incendiilor al heliportului;
2) echipamentele de salvare;
3) capacitățile de a îndepărta elicopterele avariate; și
4) observații.

 **** AD 3.7 Disponibilitatea sezonieră – eliberarea suprafețelor de mișcare 
    O descriere detaliată a echipamentelor și a priorităților operaționale stabilite pentru eliberarea/curățarea 
suprafețelor de mișcare ale heliportului, care cuprinde:  

1) tipul (tipurile) de echipament de curățare/eliberare a suprafețelor;
2) prioritățile; și
3) observații.

 **** AD 3.8 Datele privind platformele, căile de rulare și pozițiile de verificare 
    Detalii privind caracteristicile fizice ale platformelor, căilor de rulare și a pozițiilor desemnate pentru verificări, 
care cuprind:  

1) denumirea, suprafața și rezistența platformelor, pozițiilor de staționare a elicopterelor;
2) denumirea, lățimea, și tipul suprafeței căilor de rulare la sol a elicopterelor;
3) lățimea și identificarea căii de rulaj aerian și a rutei aeriene de tranzit;
4) pozițiile și cotele punctelor de verificare a altimetrului (rotunjite la valoarea cea mai apropiată în metri sau

ft); 
5) poziția punctelor de verificare VOR;
6) poziția punctelor de verificare INS, exprimată în grade, minute, secunde și sutimi de secundă; și
7) observații.
Dacă pe o hartă a heliportului sunt prezentate locații/poziții de verificare, o notă în acest sens va fi inclusă

în această sub-secțiune. 
    **** AD 3.9 Marcajele  

 Descrierea marcajelor aferente zonei de apropiere finală și decolare, precum și căilor de rulare, cuprinde: 
1) marcajele aferente zonei de apropiere finală și decolare;
2) marcajele aferente căilor de rulare la sol, rulaj aerian și rutelor aeriene de tranzit;
3) observații.

    **** AD 3.10 Obstacole la heliport 
 #OBS-DS# Descrierea detaliată a obstacolelor, cuprinde:  
1) identificatorul sau denumirea obstacolului;
2) tipul obstacolului;
3) poziția obstacolului prezentată prin coordonatele geografice exprimate în grade, minute, secunde și

zecimi de secundă;
4) cota și înălțimea obstacolului, rotunjită la cea mai apropiată valoare în metri sau picioare;
5) marcajul obstacolului, precum și tipul și culoarea balizajului luminos, acolo unde există;
6) indicația NIL, dacă este cazul.

 **** AD 3.11 Informațiile meteorologice furnizate la heliport 
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    Descrierea detaliată a informațiilor meteorologice disponibile la heliport și indicarea biroului serviciilor 
meteorologice aeronautice care este responsabil pentru serviciul respectiv, cuprinde:  

1) numele biroului meteorologic asociat;
2) orele de serviciu și, acolo unde este cazul, desemnarea biroului meteorologic responsabil în afara acestor

ore;
3) unitatea/biroul responsabil cu întocmirea prognozelor TAF și perioadele de valabilitate a prognozelor;
4) disponibilitatea prognozelor pentru aterizare la heliport și intervalul de emitere;
5) informații despre modul de furnizare a informațiilor și/sau consultanței;
6) tipurile de documentații de zbor disponibile și limba(limbile) folosită(e) în aceste documentații;
7) hărți și alte informații disponibile pentru informare și consultare;
8) echipamente suplimentare (de exemplu radar meteo) disponibile pentru furnizarea de informații despre

condițiile meteo;
9) unitățile ATS beneficiare ale informațiilor meteo; și
10) informații suplimentare (de ex. cu privire la orice limitare a serviciilor, etc.).

    **** AD 3.12 Informații despre heliport  
 Descrierea detaliată a dimensiunilor heliportului și informațiile asociate, includ: 
1) tipul heliportului – de suprafață, în terase, heliplatformă;
2) dimensiunile zonei de contact și decolare (TLOF, Touch-down and Lift-off), rotunjite la cea mai apropiată

valoare în metri sau picioare; 
3) direcția adevărată a zonei de apropiere finală și decolare (FATO, Final Approach and Take-off), cu precizie

de sutime de grad; 
4) dimensiunile zonei FATO, rotunjite la cea mai apropiată valoare în metri sau picioare și tipul suprafeței;
5) suprafața și capacitatea portantă a TLOF în tone (1000kg);
6) coordonatele geografice, exprimate în grade, minute, secunde și sutimi de secundă și unde este posibil

ondulația geoidului a centrului geometric al zonei de contact și decolare (TLOF) sau al fiecărui prag al zonei 
pentru apropierea finală și decolare (FATO), acolo unde este cazul:  

- pentru apropieri de neprecizie, rotunjită la cea mai apropiată valoare în metri sau picioare; și
- pentru apropieri de precizie, rotunjită la cea mai apropiată zecime de metru sau zecime de picior;”

7) cotele și panta zonei TLOF și/sau FATO:
- pentru apropieri de neprecizie, rotunjite la cea mai apropiată valoare în metri sau picioare; și

- pentru apropieri de precizie, rotunjite la cea mai apropiată zecime de metru sau picior.
8) dimensiunile zonei de siguranță;
9) dimensiunile zonelor degajate rotunjite la cea mai apropiată valoare de metru sau picior;
10) existența unui sector fără obstacole; și
11) observații.

 **** AD 3.13 Distanțele declarate 
    Descrierea detaliată a distanțelor declarate ale heliportului, rotunjite la cea mai apropiată valoare în metri 
sau picioare, cuprinde:  

1) distanța disponibilă de decolare și dacă este cazul, distanțele declarate reduse alternative;
2) distanță disponibilă de ratare a decolării;
3) distanța disponibilă de aterizare; și
4) observații, inclusiv punctul de start sau de intrare pentru situațiile în care au fost precizate distanțele

declarate reduse alternative. 

    **** AD 3.14 Luminile de apropiere și ale zonei FATO 
   Descrierea detaliată a luminilor de apropiere și ale zonei FATO, care cuprinde:  

1) tipul, lungimea și intensitatea sistemului luminos de apropiere;
2) tipul sistemului de indicare vizuală a pantei de apropiere;
3) caracteristicile și localizarea luminilor zonei FATO;
4) caracteristicile și localizarea luminilor punctului-țintă ('aiming point');
5) caracteristicile și localizarea sistemului luminos al zonei TLOF; și
6) observații.

    **** AD 3.15 Alte lumini și sursa de alimentare secundară  
 Descrierea altor surse luminoase și a sursei de alimentare secundară, care cuprinde: 
1) dispunerea, caracteristicile și orele de operare a farului heliportului;
2) dispunerea și luminile indicatorului direcției vântului (WDI);
3) luminile axiale și de margine ale căilor de rulare;
4) sursa de alimentare secundară, inclusiv timpul de comutare; și
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   5) observații.  

    **** AD 3.16 Spațiul aerian al serviciilor de trafic aerian  
    #AIP-DS# Descrierea detaliată a spațiului deservit de serviciile de trafic aerian (ATS) organizate la heliport, 
care cuprinde:  
   1) identificarea spațiului și coordonatele geografice ale limitelor laterale exprimate în grade, minute și 
secunde;  
   2) limitele verticale;  
   3) clasa spațiului aerian;  
   4) indicativul în radiofrecvență și limba/limbile folosită(e) de unitatea ATS;  
   5) altitudinea de tranziție;  
   6) intervalul de timp în care se asigură ATS; și   
   7) observații.  

    **** AD 3.17 Facilitățile de comunicație ale serviciilor de trafic aerian 
    Descrierea detaliată a facilităților de comunicație ale serviciilor de trafic aerian stabilite la heliport, cuprinde:  
   1) denumirea serviciului;  
   2) indicativ; 
   3) canal (canale); 

4) codul/codurile SATVOICE, după caz; 
5) adresa de acces; 

   6) orele de operare; și  
   7) observații.  

    **** AD 3.18 Mijloace de radionavigație și aterizare  
   #AIP-DS# Descrierea detaliată a mijloacelor de radionavigație și aterizare asociate procedurilor de apropiere 
instrumentală și celor aferente zonei terminale stabilite la heliport, care cuprinde:  
   1) tipul mijloacelor, declinația magnetică rotunjită la cea mai apropiată valoare în grade și, după caz, tipul 
operațiunilor sprijinite pentru ILS/MLS, GNSS de bază, SBAS și GBAS, și pentru VOR/ILS/MLS declinația 
stației, rotunjită la cea mai apropiată valoare în grade, utilizată la calibrarea mijlocului respectiv;  
   2) identificarea, dacă este cerută;  
   3) frecvența (frecvențele), numărul canalului, furnizorul serviciului și identificatorul/identificatorii procedurii 
de apropiere instrumentală, după caz;  
   4) orele de serviciu, după caz;  
   5) coordonatele geografice, exprimate în grade, minute, secunde și zecimi de secundă, ale poziției antenei 
de emisie, după caz;  

6) cota antenei de emisie a stației DME, rotunjită la cea mai apropiată valoare multiplu de 30 m sau 100 ft, 
precum și cea a stației DME/P, rotunjită la cea mai apropiată valoare multiplu de 3 m sau 10 ft, cota punctului 
de referință GBAS rotunjită la valoarea cea mai apropiată în metri sau picioare și înălțimea elipsoidică în 
acest punct rotunjită la cea mai apropiată valoare în metri sau picioare. Pentru SBAS, înălțimea elipsoidică 
pentru punctul pragului de aterizare (LTP) sau punctul fictiv al pragului (FTP), rotunjită la cea mai apropiată 
valoare în metri sau picioare; 
7) raza zonei de acoperire față de punctul de referință GBAS, rotunjită la cea mai apropiată valoare 
exprimată în km sau mile nautice; 

   8) observații.  
    Când același mijloc este folosit în scopul navigației atât pe rută cât și la heliport, descrierea sa trebuie 
furnizată și în secțiunea ENR 4. Dacă sistemul de augmentare instalat la sol (GBAS) deservește mai multe 
heliporturi, descrierea mijlocului trebuie furnizată în secțiunea fiecărui heliport în parte. Dacă operatorul 
mijlocului de radionavigație este diferit de autoritatea sau de agenția guvernamentală desemnată 
responsabilă, trebuie ca numele operatorului, furnizor de servicii de navigație, să fie indicat în coloana pentru 
observații. De asemenea, trebuie ca acoperirea asigurată de mijlocul respectiv de radionavigație să fie indicată 
în coloana pentru observații.  

    **** AD 3.19 Reglementări locale pentru heliport 
O descriere detaliată a reglementărilor aplicabile utilizării heliportului, inclusiv acceptarea zborurilor școală, a  
aeronavelor ultraușoare și a celor fără radio și similare, a manevrelor la sol și parcării, dar care exclude 
procedurile de zbor. 

    **** AD 3.20 Procedurile de reducere a zgomotului  
    O descriere detaliată a procedurilor de reducere a zgomotului stabilite la heliport.  
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    **** AD 3.21 Proceduri de zbor  
   Descriere detaliată a condițiilor și procedurilor de zbor, inclusiv proceduri radar și/sau proceduri ADS-B, 
stabilite potrivit organizării spațiului aerian la heliport. Descrierea detaliată a procedurilor de operare în condiții 
de vizibilitate redusă la heliport, atunci când sunt stabilite, cuprinde: 
   1) zona/zone de contact/decolare (TLOF) și echipamentul asociat autorizat pentru operațiuni în proceduri de 
vizibilitate redusă;  
   2) condiții meteorologice definite pentru inițierea, utilizarea și terminarea procedurilor de operare în condiții 
de vizibilitate redusă;  
   3) descrierea marcajului/ iluminării la sol în cazul utilizării procedurilor de operare în condiții de vizibilitate 
redusă; și  
   4) observații. 

  **** AD 3.22 Informații suplimentare  
    Informații suplimentare referitoare la heliport, cum ar fi indicarea concentrărilor de păsări, împreună cu 
indicarea privind mișcările importante zilnice între zonele de staționare și hrănire, în măsura în care este 
posibil.  

    **** AD 3.23 Hărțile aferente unui heliport  
   Această secțiune cuprinde hărțile referitoare la heliport, incluse în următoarea ordine:  
   1) Harta aerodromului/heliportului - OACI;  
   2) Harta zonei - OACI (rutele de plecare și tranzit);  
   3) Harta pentru plecările standard instrumentale - OACI (SID);  
   4) Harta zonei - OACI (rutele de sosire și tranzit);  
   5) Harta pentru sosirile standard instrumentale - OACI (STAR);  
   6) Harta cu altitudinea minimă de supraveghere ATC - OACI;  
   7) Harta de apropiere instrumentală - OACI (pentru fiecare tip de procedură);  
   8) Harta de apropiere la vedere - OACI; și  
   9) Concentrațiile de păsări din vecinătatea heliportului.  
    Dacă anumite hărți nu sunt produse, trebuie să existe o declarație referitoare la acest fapt în secțiunea GEN 
3.2, Hărți Aeronautice.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPAȚIU LĂSAT LIBER INTENȚIONAT 



AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ                                          PIAC-AIM 

  Proceduri şi Instrucțiuni de Aeronautică Civilă   
 

  
Ediția 1  A2-30     2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAGINĂ LĂSATĂ LIBER INTENȚIONAT 



AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ                                          PIAC-AIM 

  Proceduri şi Instrucțiuni de Aeronautică Civilă   
 

  
Ediția 1 A3-1              2020 

 

 
     

FORMATUL NOTAM 
(Notă: A se vedea Cap. 5, 5.2.5) 

 
Indicator de prioritate         
Adresa AFTN  

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ≪≡ 
Data și ora de completare       
Indicatorul originatorului                                                                                                                                                                              ≪≡( 

Seria, Numărul și Identificatorul Mesajului                                  
NOTAM care conține informații 
noi 
 

................................  NOTAMN 
(serie și număr/an) 

NOTAM de înlocuire a unui 
NOTAM emis                               
 

................................  NOTAMR .................................................. 
(serie și număr/an)                            (serie și număr/an a NOTAM-ului de reamplasat)                                                          

NOTAM de anulare a unui 
NOTAM emis      

................................. NOTAMC .................................................. 
(serie și număr/an)                                 (serie și număr/an a NOTAM-ului anulat)                             ≪≡ 

 Calificatori  
                                                

 FIR Cod NOTAM Trafic Scop Categoria Limita 
inferioară 

Limita 
superioară 

Coordonate, Raza    

Q     / Q     /   /    /   /    /    /            ≪≡ 
Indicativul de localizare OACI a zonei unde este localizat mijlocul, spațiul aerian 
sau condiția raportată. 

A) 

Perioada de valabilitate 
De la (grup data-ora)               B)           
La (PERM sau grup data-ora) C)          EST* 

PERM* 
≪≡ 

Perioada (dacă este cazul) D)   
  ≪≡ 

Textul NOTAM; Limbaj simplu (se utilizează Abrevierile OACI))                         
E) 
 
                                                                                                                                                                                                                  
 
                                                                                                                                                                                                                                      ≪≡ 
Limita inferioară F)                                                                                                                       
Limita superioară G)                                                                                                                ) ≪≡             
Semnătura  
  

 
 INSTRUCȚIUNI PRIVIND COMPLETAREA FORMATULUI NOTAM  

Notă – Documentul OACI 8126 și Documentul OACI 8400 (PANS-ABC) pot fi consultate pentru exemple de 
mesaje NOTAM.     

1. Generalități 

    Linia (Q) a calificativelor, precum și toți identificatorii (de la item A) la item G) inclusiv), fiecare urmat de o 
paranteză de închidere, așa cum sunt prezentați în format, trebuie transmiși cu excepția cazului în care pentru 
anumiți identificatori nu există date/informații a fi completate.  

    2. Numerotarea mesajelor NOTAM  

   Fiecărui mesaj NOTAM trebuie să i se aloce o serie indicată printr-o literă și un număr format din patru cifre 
urmat de o bară oblică și un număr de două cifre corespunzătoare anului curent (ex. A0023/05). Numerotarea 
fiecărei serii trebuie reluată de la numărul 0001 la 1 Ianuarie a fiecărui an calendaristic. 

Anexa nr. 3 
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    3. Linia calificativelor (câmpul Q)  

    Linia Q) este împărțită în opt câmpuri, fiecare separate între ele printr-o bară oblică. Fiecare câmp al liniei 
Q) trebuie completat cu informațiile/datele corespunzătoare. Exemple despre cum trebuie completat fiecare 
câmp sunt indicate în Aeronautical Information Services Manual (Doc OACI 8126). Fiecare câmp se definește 
după cum urmează: 

1) FIR  
  a) În cazul în care subiectul mesajului NOTAM este localizat geografic într-un singur FIR, atunci câmpul FIR 
se completează cu indicativul de localizare OACI al FIR-ului în cauză. În cazul unui aerodrom situat în FIR-ul 
altui stat, câmpul FIR se completează cu indicativul de localizare al FIR-ului în care este situat aerodromul. 
(ex: Q) LFRR/...A) EGJJ);  
sau 
  b)  În cazul în care subiectul mesajului NOTAM este localizat geografic în mai multe regiuni FIR, câmpul FIR 
se completează cu indicativul de țară al statului care emite mesajul NOTAM urmat de grupul de litere “XX”  
(Indicativul de localizare al UIR care se suprapune nu trebuie utilizat). În acest caz în câmpul A) al mesajului 
NOTAM se completează indicatorii de locație OACI ai respectivelor regiuni FIR sau indicatorul statului ori al 
agenției neguvernamentale care a fost desemnată responsabilă pentru furnizarea serviciilor de navigație 
aeriană în mai mult de un stat. 

2) Codul NOTAM 
Toate grupele de cod NOTAM conțin un total de 5 litere, iar prima literă este întotdeauna litera Q. A doua și a 
treia literă identifică întotdeauna subiectul, iar a 4-a și a 5-a literă reprezintă starea sau condiția subiectului în 
cauză. Pentru codificarea subiectelor și condițiilor utilizând coduri de două litere se utilizează codurile 
prevăzute în PANS-ABC (Doc 8400). Pentru combinațiile între literele nr. 2, 3, 4 și 5, se introduc Codurile 
NOTAM OACI listate în Criteriile de selecție NOTAM prevăzute în Aeronautical Information Services Manual 
(Doc 8126), sau se introduc, potrivit circumstanțelor, una din următoarele combinații: 
   a) Dacă subiectul NOTAM nu se regăsește în Lista Codurilor NOTAM (Doc 8400) sau în Criteriile de selecție 
NOTAM (Doc 8126), se inserează "XX" drept literele nr. 2 și 3 (ex. QXXAQ);  
   b) Dacă starea (condiția) subiectului nu se regăsește în Lista Codurilor NOTAM (Doc 8400) sau în Criteriile 
de selecție NOTAM (Doc 8126), se inserează starea (condiția) "XX" drept literele nr. 4 și 5 (ex. QFAXX).  
   c) Atunci când un NOTAM care conține informații semnificative operațional este emis potrivit prevederilor 
Anexei 4 și Cap. 6 din prezenta reglementare și atunci când este utilizat pentru a anunța existența unor 
Amendamente sau Suplimente AIP AIRAC, se inserează "TT" drept literele nr. 4 și 5 ale Codului NOTAM.  
   d) Atunci când un NOTAM este emis având drept conținut lista mesajelor NOTAM în vigoare, se inserează 
codul "KKKK"; și  
   e) In cazul anulării unui mesaj NOTAM, trebuie utilizate următoarele litere 4 și 5 ale codului NOTAM:  
AK: RESUMED NORMAL OPERATIONS - RELUAREA OPERĂRII NORMALE;  
AL: OPERATIVE (OR RE-OPERATIVE) SUBJECT TO PREVIOUSLY PUBLISHED 
LIMITATIONS/CONDITIONS (OPR  
      SUBJ PREVIOUS COND) - OPERAȚIONAL (SAU REDEVENIT OPERAȚIONAL) SUB 
CONDIȚIILE/LIMITĂRILE DEJA PUBLICATE ANTERIOR;  
AO: OPERATIONAL - OPERAȚIONAL;  
CC: COMPLETED - ÎNCHEIAT; 
CN: CANCELLED - ANULAT  
HV: WORK COMPLETED - ACTIVITATE ÎNCHEIATĂ 
XX: PLAIN LANGUAGE – TEXT ÎN CLAR 
– Q--AO=’Operațional’ este folosit pentru anularea NOTAM, pentru promulgarea NOTAM a unui echipament 
sau serviciu nou se folosesc a patra și a cincea literă Q—CS =Instalat. 
– Q—CN= CANCELLED este folosit pentru a anula activități planificate, exemplu avertizări de navigație, iar 
Q—HV=WORK COMPLETED este folosit pentru a anula activități în desfășurare. 

3) TRAFFIC (Tipul traficului)  
    I = IFR;  
    V = VFR;  
    IV = IFR/VFR, de interes pentru ambele tipuri de zboruri;  
    K = mesajul NOTAM este o listă de control (checklist).  
În funcție de subiectul și conținutul mesajului NOTAM, câmpul calificatorului TRAFFIC poate conține calificatori 
combinați. Doc 8126 conține precizări referitoare la modul de completare a calificatorului TRAFFIC în funcție 
de subiectul și condiția prevãzute în Criteriile de Selecție NOTAM. 
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4) PURPOSE (Scopul)  
    N = NOTAM selectat pentru atenția imediată a membrilor echipajului;  
    B = NOTAM de importanță operațională selectat pentru introducere in PIB;  
    O = NOTAM privind operațiunile de zbor;  
    M = NOTAM divers; nu este subiect de briefing, dar este disponibil la cerere;  
    K = mesajul NOTAM este  o listă de control (checklist).  
În funcție de subiectul și conținutul NOTAM, câmpul calificativului PURPOSE poate conține calificative 
combinate B sau NB. Doc 8126 conține precizări referitoare la modul de completare a calificatorului PURPOSE 
în funcție de subiectul și condiția prevăzute în calificatorii NOTAM compilați. 

5) SCOPE (Aplicabilitate)  
    A = Aerodrom  
    E = Rută  
    W = Avertisment pentru navigația aeriană  
    K = mesajul NOTAM este o listă de control (checklist).  
În funcție de subiectul și conținutul mesajului NOTAM, câmpul calificativului SCOPE poate conține calificative 
combinate. Doc 8126 conține precizări referitoare la modul de completare a calificativului SCOPE în funcție 
de subiectul și condiția prevăzute în Criteriile de Selecție NOTAM. Dacă subiectul este calificat "AE", atunci la 
câmpul A) trebuie introdus obligatoriu indicatorul de locație OACI al aerodromului. 

6) și 7) LOWER/UPPER 
Limitele LOWER și UPPER trebuie exprimate numai sub formă de nivel de zbor (FL) și trebuie să reprezinte 
limitele verticale reale, fără a include zonele tampon. În cazul avertismentelor pentru navigația aeriană și 
restricțiilor de spațiu aerian, valorile care se inserează trebuie să fie coerente cu cele inserate la câmpurile F) 
și G). 
    În cazul în care subiectului nu i se asociază o informație de înălțime specifică, se inserează "000" pentru 
LOWER, respectiv "999" pentru UPPER ca valori pre-definite.  

8) COORDINATES, RADIUS (Coordonate și raza)  
    Conține latitudinea și longitudinea cu rezoluție de până la un minut, precum și un grup de trei cifre care 
reprezintă lungimea razei de influența în NM (ex. 4700N01140E043). Coordonatele reprezintă cu aproximație 
poziția centrului cercului a cărui rază cuprinde întreaga zonă influențată, iar dacă mesajul NOTAM afectează 
întreaga regiune FIR/UIR, sau mai mult de un FIR/UIR, pentru rază se introduce valoarea predefinită "999".  

4. Câmpul A) 
    Trebuie inserat indicativul de localizare OACI al aerodromului sau regiunii FIR, potrivit Doc 7910, în care 
este localizată facilitatea/mijlocul de navigație, spațiul aerian sau condiția asupra căreia se raportează. După 
caz, se pot introduce mai multe indicative FIR/UIR. În caz că nu există atribuit un indicativ de localizare OACI, 
atunci se va folosi litera OACI de naționalitate, potrivit specificațiilor Doc 7910, Partea 2, urmată de grupul 
"XX", iar în câmpul E) se va specifica numele complet, prin text în clar.  
În cazul sistemului GNSS, indicatorul de localizare OACI poate fi utilizat când se identifică întreruperea 
funcționării unui element GNSS (ex: KNMH pentru o întrerupere a satelitului GPS).  

5. Câmpul B) 
Pentru grupul dată-timp, se utilizează un grup de zece cifre prin care se specifică anul, luna, ziua, ora și 
minutele în UTC. Acest grup reprezintă data-timpul la care un NOTAMN intră în vigoare. În cazul NOTAMR și 
NOTAMC, grupul dată-timp reprezintă data și ora de emitere a mesajului NOTAM. Începutul unei zile trebuie 
indicat prin “0000”. 

    6. Câmpul C)  
   Cu excepția mesajelor NOTAMC, trebuie să se utilizeze un grup dată-timp (un grup de zece cifre indicând 
anul, luna, ziua, ora și minutul în UTC) care să indice durata informației, în afara cazului în care informația are 
caracter permanent, caz în care trebuie inserată abrevierea PERM. Sfârșitul unei zile trebuie indicat prin “2359” 
(nu se utilizează “2400”). Dacă informația despre dată-timp este incertă, atunci trebuie indicată o durată 
aproximativă prin utilizarea grupului dată-timp urmat de abrevierea EST. Mesajul NOTAM care conține 
abrevierea EST trebuie să fie anulat sau înlocuit/"reamplasat" înainte de data-timpul precizate la câmpul C). 

    7. Câmpul D)  
    Dacă pericolul, starea/condiția operațională sau a mijlocului asupra căreia se raportează este valabilă doar 
în anumite intervale/perioade specificate, potrivit unui orar, în interiorul datelor-timp inserate la câmpurile B) și 
C), atunci aceste informații trebuie specificate la câmpul D). În caz că informația ce trebuie inserată la D) 
depășește 200 de caractere, se va considera furnizarea acestor informații într-un NOTAM separat, consecutiv.  

Notă: Îndrumare cu privire la o descriere a conținutului câmpului D) este furnizată în Doc 8126 
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    8. Câmpul E)  
    În acest câmp se utilizează Codul NOTAM decodat, completat, după caz, cu abrevieri OACI, indicatori, 
identificatori, indicative în radiocomunicații, frecvențe, alte cifre și limbaj în clar. Acolo unde mesajul NOTAM 
este selectat pentru distribuire internațională, părțile de text în clar trebuie redactate în limba Engleză. 
informația din acest câmp trebuie să fie clară și concisă pentru a putea fi utilizată în PIB. În cazul unui NOTAMC 
trebuie incluse o referință asupra subiectului și starea/condiția mesajului pentru a se permite verificarea 
plauzibilității informației cât mai precis cu putință.  

    9. Câmpul F) și Câmpul G)  
   Aceste câmpuri trebuie completate în cazul avertismentelor pentru navigația aeriană sau al restricțiilor de 
spațiu aerian și constituie, de regulă, sursă pentru PIB. În aceste câmpuri trebuie să se completeze limitele de 
înălțime, inferioară și superioară, între care se desfășoară activitățile sau se activează restricțiile de spațiu 
aerian, indicându-se în mod distinct un singur sistem de referință și unitatea de măsură. În câmpul F) trebuie 
utilizate abrevierile “GND” și “SFC” pentru a indica referința față de sol sau suprafață. În câmpul G) trebuie 
utilizată abrevierea “UNL” pentru a indica înălțime nelimitată. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPAȚIU LĂSAT LIBER INTENȚIONAT 
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FORMATUL SNOWTAM 

(Vezi Capitolul 5, alin. 5.2.5.1.4) 
(se aplică de la 12 august 2021) 

 
 

 
 
 
 

Antet COM Indicator de prioritate  Adrese <≡ 

(DATA ȘI ORA COMPLETĂRII)           (INDICATORUL ORIGINATORULUI)                     <≡ 

Antet abreviat    (SWAA* NUMĂR NOTAM)   (INDICATO-
RUL 
LOCAȚIEI) 

 DATA/ORA OBSERVĂRII   GRUP 
OPȚIONAL)        

S W * *                    ≪≡( 
SNOWTAM (Număr SNOWTAM)            <≡   

Secțiunea – Calculul Performanței Aeronavei                
(INDICATORUL DE LOCALIZARE A AERODROMULUI) M A)                        <≡ 
(DATA/ ORA EVALUĂRII (Ora finalizării evaluării în UTC))                                                                       M B) 
(NUMĂRUL MAI MIC DE INDICARE A PISTEI) M C) 
CODUL DE STARE A PISTEI PENTRU FIECARE TREIME (Din Matricea de Stare a Pistei 
(RCAM) 0,1, 2, 3, 4, 5 sau 6)  
 

M D)         / / 

   GRADUL DE ACOPERIRE CU DEPUNERE PENTRU FIECARE TREIME A PISTEI C E)         / / 
   GROSIMEA (mm) STRATULUI DE DEPUNERE PENTRU FIECARE TREIME A PISTEI C F)         / / 

(DESCRIEREA CONDIȚIILOR DE PE TOATĂ LUNGIMEA PISTEI (observațiile se fac pentru 
fiecare treime de pistă începând de la pragul pistei cu cel mai mic indicator) 

ZĂPADĂ TASATĂ 
USCAT 
ZAPADĂ USCATĂ 
ZĂPADĂ USCATĂ PESTE ZĂPADA TASATĂ 
ZĂPADĂ USCATĂ PESTE GHEAȚĂ 
CHICIURĂ 
GHEAȚĂ 
ZLOATĂ 
BĂLȚI 
APĂ PESTE ZĂPADĂ TASATĂ 
UMEDĂ 
GHEAȚĂ UMEDĂ 
ZĂPADĂ UMEDĂ 
ZĂPADĂ UMEDĂ PESTE ZĂPADĂ TASATĂ 
ZĂPADĂ  UMEDĂ  PESTE GHEAȚĂ 

M G)        / / 

(LĂȚIMEA PISTEI PENTRU CARE SE APLICĂ CODUL DE STARE A PISTEI (RWYCCs), DACĂ 
ESTE MAI MICĂ DECÂT LĂȚIMEA PUBLICATĂ) 

O H)                         <≡ 

Secțiunea – Starea pistei   
(LUNGIMEA REDUSĂ A PISTEI, DACĂ ESTE MAI MICĂ DECÂT LUNGIMEA PUBLICATĂ 
(m)) 

O 
 

I) 

TRANSPORT DE ZĂPADA PE PISTĂ O J)  
CONTAMINARE CU NISIP PE PISTĂ O K)  
TRATAMENT CHIMIC PE PISTĂ O L)  
(MALURI DE ZĂPADĂ PE PISTĂ)  O M)  
(MALURI DE ZĂPADĂ PE O CALE DE RULAJ)  O N)  
(MALURI DE ZĂPADĂ LÂNGĂ PISTĂ) O O)  
(CONDIȚIILE PE CALE DE RULAJ) O P)  
(CONDIȚIILE PE PLATFORMĂ) O R)  
(COEFICIENTUL DE FRÂNARE MĂSURAT) O S)  
(OBSERVAȚII ÎN LIMBAJ CLAR) O T)                                ) 
NOTE: 

1. * Se introduc literele de naționalitate așa cum sunt date în Doc 7910, partea 2, sau așa cum se aplică identificatorul 
    de aerodrom; 
2.  Informațiile cu privire la alte piste, se repetă părțile de la B la H; 
3.  Informațiile din ”secțiunea pentru informare” atunci când sunt raportate, se repetă pentru fiecare pistă, cale de rulaj și 

 platformă, după caz; 
4.  Cuvintele dintre paranteze () nu se transmit. 
5. Pentru literele de la A) la T) referite în Instrucțiuni pentru completarea formatului SNOWTAM, paragraful 1, pct. b). 

                         

SEMNĂTURA ORIGINATORULUI (nu se transmite) 

Anexa nr. 4 
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INSTRUCȚIUNI PENTRU COMPLETAREA FORMATULUI SNOWTAM 
Notă – Generarea de date, procesul de evaluare și procedurile cu privire la sistemul de raportare a condițiilor 
suprafeței sunt descrise în PANS-Aerodromes (Doc 9981). 
1. Generalități  
a. Când se dau informații pentru mai multe piste ale aceluiași aeroport, se repetă câmpurile de la B până la 
H, (secțiunea Performanța aeronavei); 
b. Literele utilizate pentru indicarea câmpurilor sunt folosite doar în scop de referință și nu trebuie să fie incluse 
în mesaje. Literele, M (obligatoriu/ mandatory), C (condiționat/ conditional) și O (opțional/ optional) marchează 
faptul că modul de utilizare și informațiile trebuie incluse așa cum este explicat mai jos.  
c. Se va utiliza sistemul metric de măsură, fără specificarea unității de măsură. 
d. Perioada maximă de valabilitate a unui SNOWTAM este de 8 ore. Se va emite un nou SNOWTAM atunci 
când se primește un raport nou privind starea pistei. 
e. Un SNOWTAM nou anulează mesajul SNOWTAM anterior. 
f.  Antetul abreviat "TTAAiiii CCCC MMYYGGgg (BBB)" este inclus pentru a facilita procesarea automată a 
mesajelor SNOWTAM în bănci de date computerizate. Abrevierile au următoarea semnificație:  
      TT = indicatorul de date pentru SNOWTAM = SW;  
      AA = indicatorul geografic pentru FIR București (LR),  
      iiii = numărul de ordine al SNOWTAM, format din 4 cifre;  
      CCCC = indicatorul de localizare a aerodromului la care se referă mesajul SNOWTAM, format din 4 litere  
      (vezi Location Indicators (Documentul 7910 OACI));  
      MMYYGGgg = dată/timp de constatare/măsurare, din care:  
         MM = lună, e.g. January = 01, December = 12  
         YY = ziua din lună  
         GGgg = timpul în ore (GG) și minute (gg) UTC;  
      (BBB) = grup opțional pentru corectarea, în cazul unei erori a unui mesaj SNOWTAM transmis anterior cu 
același număr de ordine = COR.  
Nota 1- Parantezele la (BBB) sunt utilizate pentru a indica faptul că acest grup este opțional.  
Nota 2 - Atunci când se dau informații pentru mai mult de o pistă și datele/timpii de observare/măsurare sunt 
indicate prin repetarea câmpului B, ultima dată/timp de observare/măsurare este inserată în antetul abreviat 
(MMYYGGgg). 
Exemplu: Antet abreviat SNOWTAM nr. 150 de la Sibiu, măsurare/constatare în 7 Noiembrie la 0620 UTC:  
SWLR0150 LRSB 11070620. 
Notă.  Grupurile de informații sunt separate de un spațiu, așa cum este arătat mai sus. 
g. Textul „SNOWTAM” în formatul SNOWTAM și numărul mesajului SNOWTAM format dintr-un grup de 4 
cifre vor fi separate printr-un spațiu. Exemplu: SNOWTAM 0124 
h. Pentru ca mesajul SNOWTAM să fie lizibil, se începe o nouă linie (un nou rând) după numărul mesajului 
SNOWTAM, după câmpul A, și după secțiunea Calculul Performanței Aeronavei;   
i.  Atunci când se raportează pentru mai mult de o pistă, informațiile din secțiunea ”Performanța aeronavei” de 
la câmpul ” DATA/ ORA EVALUĂRII” și până la secțiunea  ”Starea pistei”, se repetă pentru fiecare dintre 
pistele existente. 
j. Următoarele informații sunt obligatorii:                                                                       

i. INDICATORUL DE LOCALIZARE AL AERODROMULUI; 
ii. DATA ȘI ORA EVALUĂRII; 
iii. NUMĂRUL MAI MIC DE INDICARE A PISTEI; 
iv. CODUL DE STARE A PISTEI PENTRU FIECARE TREIME DIN ACEASTA; și 
v. DESCRIEREA CONDIȚIILOR PENTRU FIECARE TREIME DIN PISTĂ (atunci când codul de stare 

(RWYCC) raportat este 1 – 5). 

2. Secțiunea - calculul performanței aeronavei 
 Câmpul A - Indicatorul de localizare a aerodromului (indicativ de localizare din 4 litere). 
 Câmpul B - Data și ora evaluării – grup de 8 cifre care exprimă ziua, ora, minutul UTC. 
 Câmpul C – Numărul mai mic al indicativului pistei ( nn[L] sau nn[C] sau nn[R]. 

Notă – numai un indicator al pistei este inserat pentru fiecare pistă și întotdeauna cel mai mic. 
 Câmpul D – Codul de stare a pistei, pentru fiecare treime – este inserată numai o cifră (0, 1, 2, 3, 4, 5, 

sau 6) pentru fiecare treime din pistă, separate printr-o linie oblică (n/n/n). 
 Câmpul E – Gradul de acoperire (în procente) pentru fiecare treime din pistă. Atunci când se furnizează, 

se inserează 25, 50, 75 sau 100 pentru fiecare treime, separate printr-o linie oblică ( [n]nn/[n]nn/[n]nn ). 
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Nota 1 – Această informație este raportată numai atunci când codul de stare raportat  pentru fiecare 
treime a pistei (câmpul D) este altul decât 6, și descrierea condițiilor pentru fiecare treime a pistei (câmpul 
G) a fost raportată altfel decât USCAT. 

          Nota 2 – Când condițiile pistei nu sunt raportate, se inserează ”NR” pentru  treimea din pistă 
corespunzătoare. 

 Câmpul F – Grosimea stratului de depunere pentru fiecare treime de pistă. Atunci când este furnizată, 
se inserează (în milimetri) pentru fiecare treime a pistei, separate printr-o linie oblică (nn/nn/nn sau 
nnn/nnn/nnn). 
Nota 1 – Această informație este furnizată numai pentru următoarele tipuri de depuneri: 
- Bălți - valori ce trebuie raportate începând de la 04, apoi cele măsurate. Modificări importante de la 3 
mm și până la 15 mm inclusiv. 
- Zloată - valori ce trebuie raportate începând de la 03, apoi cele măsurate. Modificări importante de la 3 
mm și până la 15 mm inclusiv. 
- Zăpadă umedă - valori ce trebuie raportate începând de la 03, apoi cele măsurate. Modificări importante 
de 5 mm. 
- Zăpadă uscată - valori ce trebuie raportate începând de la 03, apoi cele măsurate. Modificări importante 
de 20 mm. 

       Nota 2 – Când nu sunt raportate condițiile pistei, se inserează ”NR” pentru treimea din pistă 
       corespunzătoare. 
 Câmpul G – Descrierea condițiilor pentru fiecare treime a pistei. Inserează una dintre următoarele 

descrieri a condiției fiecărei treimi separată printr-o linie oblică. 
      ZĂPADĂ TASATĂ 
      ZAPADĂ USCATĂ 
      ZĂPADĂ USCATĂ PESTE ZĂPADĂ TASATĂ 
      ZĂPADĂ USCATĂ PESTE GHEAȚĂ 
      CHICIURĂ 
      GHEAȚĂ 
      ZLOATĂ 
      BALTĂ 
      APĂ PESTE ZĂPADĂ TASATĂ 
      GHEAȚĂ UMEDĂ 
      ZĂPADĂ UMEDĂ 
      ZĂPADĂ UMEDĂ PESTE ZĂPADĂ TASATĂ 
      ZĂPADĂ UMEDĂ PESTE GHEAȚĂ 

         USCAT  ( se raportează numai atunci când nu există niciun fel de depunere).    
      Notă - Când nu sunt raportate condițiile, se inserează ”NR” pentru treimea din pistă corespunzătoare. 
 Câmpul H – Lățimea pistei pentru care se aplică RWYCCs (Runway condition codes). Se inserează 

lățimea în metri dacă este mai mică decât lățimea publicată a pistei. 

3. Secțiunea - Starea pistei 
Nota 1 – Elementele din secțiunea Starea pistei se finalizează cu punct. 
Nota 2 – Elementele din secțiunea Starea pistei pentru care nu există informații, sau pentru care nu sunt 
îndeplinite cerințele pentru publicare, sunt omise. 

 Câmpul I – Lungime redusă a pistei. Se inserează indicatorul corespunzător al pistei și lungimea 
disponibilă a acesteia (exemplu: RWY nn [L] sau nn [C] sau nn [R] REDUCED TO [n]nnn). 
Notă – Această informație este condiționată de publicarea unui NOTAM care cuprinde un set nou de 
distanțe declarate ale pistei. 

 Câmpul J – Transport de zăpadă pe pistă sau zăpadă viscolită/spulberată. Atunci când se raportează, 
se inserează „DRIFTING SNOW”. 

 Câmpul K – Contaminare cu nisip pe pistă. Atunci când se raportează contaminare cu nisip pe pistă, se 
inserează indicativul mai mic al pistei și după un spațiu se adaugă ”LOOSE SAND” ( exemplu: RWY nn 
sau RWY nn[L] sau nn[C] sau nn[R] LOOSE SAND). 

 Câmpul L – Tratament chimic pe pistă. Atunci când se raportează că s-a aplicat tratament chimic pe 
pistă, se inserează indicativul mai mic al pistei și după un spațiu se adaugă “CHEMICALLY TREATED”  
(exemplu: RWY nn sau RWY nn[L] sau nn[C] sau nn[R] CHEMICALLY TREATED). 

 Câmpul M – Maluri de zăpadă pe pistă. Atunci când se raportează maluri de zăpadă prezente pe pistă, 
se inserează indicativul mai mic al pistei și după un spațiu se adaugă “SNOWBANK”, urmat de un spațiu 
și stânga/ ”L” sau dreapta/ ”R” sau ambele direcții/ ”LR”, urmate de distanța în metri față de axul pistei 
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separată de un spațiu FM CL ( exemplu: RWY nn sau RWY nn[L] sau nn[C] sau nn[R] SNOWBANK Lnn 
sau Rnn sau LRnn FM CL). 

 Câmpul N – Maluri de zăpadă pe calea de rulaj. Atunci când pe calea de rulaj sunt prezente maluri de 
zăpadă, se introduce indicativul căii de rulaj și după un spațiu se adaugă ”SNOW BANK” (TWY [nn]n 
SNOW BANK). 

 Câmpul O – Maluri de zăpadă lângă pistă. Atunci când sunt prezente maluri de zăpadă care 
depășesc/penetrează profilul de înălțime specificat în planul de deszăpezire al aerodromului, se 
inserează indicativul mai mic al pistei urmat de “ADJ SNOWBANKS” (exemplu: RWY nn sau RWY nn[L] 
sau nn[C] sau nn[R] ADJ SNOW BANKS). 

 Câmpul P – Condițiile pe calea de rulaj. Atunci când referitor la calea de rulaj se raportează condiții slabe, 
se inserează indicativul căii de rulaj urmat de ”POOR” separate printr-un spațiu. (exemplu: TWY [n or nn] 
POOR sau ALL TWY POOR). 

 Câmpul R – Condițiile pe platformă. Atunci când referitor la platformă se raportează condiții slabe, se 
inserează indicativul platformei urmat de ”POOR” separate printr-un spațiu. (exemplu: APRON [nnnn] 
POOR sau ALL APRONS POOR). 

 Câmpul S – Coeficientul de frânare măsurat. Atunci când este raportat, se introduce coeficientul de 
frânare măsurat, precum și mijlocul de măsurare a frânării. 
Notă -   Acesta se raportează doar de statele care au un program privind măsurarea frânării pe pistă, 
utilizând echipamente de măsurare a frânării aprobate de stat.  

 Câmpul T – Observații în limbaj uzual. 
 

 
 

EXEMPLE DE COMPLETARE A FORMATULUI SNOWTAM 
        Exemplu:  SNOWTAM 1 
        GG EADBZQZX EADNZQZX EADSZQZX  
        070645 EADDYNYX  
        SWEA0149 EADD 02170055  
        (SNOWTAM 0149  
        EADD 02170055 09L 5/5/5 100/100/100 NR/NR/NR WET/WET/WET SNOW 
        ) 

        Exemplu:  SNOWTAM 2 
        GG EADBZQZX EADNZQZX EADSZQZX  
        070645 EADDYNYX  
        SWEA0149 EADD 02170135  
        (SNOWTAM 0150  
        EADD 02170055 09L 5/5/5 100/100/100 NR/NR/NR WET/WET/WET  
        EADD 02170135 09R 5/4/3 100/50/75 NR/06/06 WET/SLUSH/SLUSH  
        ) 

     Exemplu: SNOWTAM 3 
GG EADBZQZX EADNZQZX EADSZQZX 
170229 EADDYNYX 
SWEA0151 EADD 02170225 
(SNOWTAM 0151 
EADD 
02170055 09L 5/5/5 100/100/100 NR/NR/03 WET/WET/WET SNOW 
02170135 09R 5/2/2 100/50/75 NR/06/06 WET/SLUSH/SLUSH 
02170225 09C 2/3/3 75/100/100 06/12/12 SLUSH/WET SNOW/WET SNOW 

     RWY 09L SNOW BANK R20 FM CL. RWY 09R ADJ SNOW BANKS. TWY B POOR. APRON NORTH 
POOR) 

 

 

 



AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ                                          PIAC-AIM 

  Proceduri şi Instrucțiuni de Aeronautică Civilă   
 

  
Ediția 1      A4-5               2020 

 

       Exemplu: SNOWTAM 4 
GG EADBZQZX EADNZQZX EADSZQZX 
170350 EADDYNYX 
SWEA0152 EADD 02170345 
(SNOWTAM 0152 
EADD 
02170345 09L 5/5/5 100/100/100 NR/NR/03 WET/WET/SLUSH 
02170134 09R 5/2/2 100/50/75 NR/06/06 WET/SLUSH/SLUSH 
02170225 09C 2/3/3 75/100/100 06/12/12 SLUSH/WET SNOW/WET SNOW 35 
DRIFTING SNOW. RWY 09L LOOSE SAND. RWY 09R CHEMICALLY TREATED. RWY 09C 
CHEMICALLY TREATED.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPAȚIU LĂSAT LIBER INTENȚIONAT 
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 FORMATUL ASHTAM 
(Vezi Capitolul 5, alin. 5.2.5.1.5) 

Antet COM Indicator de prioritate  Adrese <≡ 
(DATA ȘI ORA COMPLETĂRII)           (INDICATORUL ORIGINATORULUI)                     <≡ 

(Antet abreviat)    (VA*2 NUMĂR ASHTAM)   (INDICATOR 
OACI) 

 DATA/ORA OBSERVĂRII   GRUP 
OPȚIONAL)        

V A *2 *2                     
ASHTAM (Număr ASHTAM)   

(REGIUNEA DE INFORMARE A ZBORULUI AFECTATĂ)                                               A)                                            
(DATA ȘI TIMPUL ERUPERII (UTC))                                                         B) 
(NUMELE ȘI NUMĂRUL VULCANULUI) C) 
(LATITUDINEA/LONGITUDINE SAU RADIALUL VULCANULUI ȘI DISTANȚA DE LA 
MIJLOCUL DE NAVIGAȚIE) 

D) 

(NIVELUL CODULUI DE CULOARE DE ALERTĂ, INCLUSIV ORICE NIVEL ANTERIOR AL 
CODULUI DE CULOARE DE ALERTĂ)3 

E) 

(EXISTENȚA ȘI EXTINDEREA ORIZONTALĂ/VERTICALĂ A NORULUI DE CENUȘĂ 
VULCANICĂ) 

F) 

(DIRECȚIA DE DEPLASARE A NORULUI DE CENUȘĂ)4 G) 
(RUTE ȘI SEGMENTE DE RUTĂ ȘI NIVELE DE ZBOR AFECTATE) H) 
(ÎNCHIDERE DE SPAȚIU AERIAN/RUTE SAU SEGMENTE DE RUTE, ȘI RUTE 
ALTERNATIVE DISPONIBILE) 

I) 

(SURSA DE INFORMARE)   J) 
(OBSERVAȚII ÎN LIMBAJ UZUAL) K) 
NOTĂ: 
 1. Vezi Anexa 5 privind indicatorii de adrese folosiți în sistemele de distribuție predeterminate. 
 2. *Se inserează indicativul național OACI care se regăsește în Doc 7910 OACI, Partea 2.  
 3. Vezi para 3.5. 
 4.  Consultanță cu privire la existența, extinderea și deplasarea norului de cenușă vulcanică G) și h) poate fi obținută de la 
centrul de consultanță privind cenușa vulcanică responsabil pentru FIR. 
 5. Titlurile de câmpuri din paranteze () nu se transmit.                                                                                                                                                      
SEMNĂTURA ORIGINATORULUI (EMITENTULUI) (nu se transmite) 
 

 
INSTRUCȚIUNI PENTRU COMPLETAREA FORMATULUI ASHTAM 

1. Generalități  
   1.1. Mesajul ASHTAM furnizează informații privind starea activității unui vulcan când există o modificare sau 
când este de așteptat ca activitatea vulcanului să fie semnificativă operațional. Această informație este 
asigurată utilizând codul de culori privind nivelul de alertă vulcanic prezentat în para. 3.5. 
   1.2. În eventualitatea unei erupții vulcanice, în urma căreia se formează un nor de cenușă semnificativ 
operațional, mesajul ASHTAM furnizează, de asemenea, informații referitoare la localizarea, întinderea și 
deplasarea norului de cenușă, precum și rutele aeriene și nivelurile de zbor afectate.  
   1.3. Emiterea unui mesaj ASHTAM, în conformitate cu Secțiunea 3 de mai jos, nu trebuie amânată până 
când toate informațiile necesare completării câmpurilor de la A) la K) sunt disponibile, ci trebuie emis imediat 
după primirea notificării că erupția a avut loc sau se așteaptă să aibă loc, sau o modificare semnificativă 
operațional a stării activității unui vulcan a avut loc sau se așteaptă să aibă loc, sau s-a raportat existența unui 
nor de cenușă vulcanică. În cazul unei erupții așteptate, fără apariția unui nor de cenușă, câmpurile de la A) 
la E) trebuie completate, iar câmpurile de la F) la I) indicate ca „not applicable” (N/A). Similar, dacă este raportat 
un nor de cenușă vulcanică, spre exemplu prin intermediul unui raport special de zbor dar sursa vulcanului nu 
este cunoscută la acel moment, mesajul ASHTAM trebuie emis inițial cu câmpurile de la A) la E) completate 
cu "unknown", iar câmpurile de la F) la K) trebuie completate corespunzător în baza raportului special de zbor, 
așteptând o notificare cu noi informații. În alte circumstanțe, dacă o informație necesară completării unuia 
dintre câmpurile de la A) la K) nu este disponibilă, acesta se indică cu NIL.  
   1.4. Validitatea maximă a unui mesaj ASHTAM este de 24 de ore. Un nou mesaj ASHTAM trebuie emis de 
fiecare dată când apar modificări ale nivelului de alertă.  
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2. Antet abreviat  
   2.1. Folosind antetul uzual de comunicații AFTN, antetul abreviat "TT AAiiii CCCC MMYYGGgg (BBB)" este 
inclus pentru a facilita procesarea automată a mesajelor ASHTAM în bănci de date computerizate. Detalierea 
acestor simboluri este, după cum urmează:  
    TT = indicatorul de date pentru ASHTAM = VA;  
    AA = indicatorul geografic pentru FIR București (LR),  
    iiii = seria ASHTAM într-un grup de 4 cifre;  
    CCCC = indicator de localizare, format din 4 litere, al regiunii de informare a zborului afectată (vezi Location 
Indicators (Documentul 7910 OACI), Partea 5, adresele centrelor FIR/UIR);  
    MMYYGGgg = dată/timp de constatare/măsurare, din care:  
    MM = lună, e.g. January = 01, December = 12  
    YY = ziua din lună  
    GGgg = timpul în ore (GG) și minute (gg) UTC;  
   (BBB) = grup opțional pentru corectarea unui mesaj ASHTAM anterior transmis cu aceeași serie =COR.  
Parantezele la (BBB) sunt utilizate pentru a indica că acest grup este opțional.  
    Exemplu: Antet abreviat ASHTAM pentru FIR București nr. 149, raportat în 7 Noiembrie la 0620 UTC: 
VALR0001 LRBB 11070620 

3. Conținutul unui mesaj ASHTAM  
   3.1. Câmpul A - Regiunea de informare a zborului afectată echivalentul în limbaj clar al indicatorului de 
localizare din antetul abreviat, în acest exemplu "FIR București".  
   3.2. Câmpul B - Data și ora (UTC) primei erupții.  
   3.3. Câmpul C - Numele vulcanului și numărul acestuia așa cum este înregistrat în Manual on Volcanic Ash, 
Radioactive Material and Toxic Chemical Clouds (Doc 9691), Anexa E, și în World Map of Volcanoes and 
Principal Aeronautical Features.  
   3.4. Câmpul D - Latitudinea/longitudinea vulcanului în grade sau radialul și distanța vulcanului de la mijlocul 
de navigație (înregistrate în Manual on Volcanic Ash, Radioactive Material and Toxic Chemical Clouds (Doc. 
9691), Anexa E și în World Map of Volcanoes and Principal Aeronautical Features).   
   3.5. Câmpul E - Codul de culori al nivelului de alertă care indică activitate vulcanică, incluzând orice cod de 
culori al nivelului de alertă alocat anterior, după cum urmează:  

Codul de culori al 
nivelului de alertă 

                    Starea activității vulcanice                        

 
COD VERDE 

Vulcanul este în stare normală, nu erupe sau după o modificare de la un nivel de alertă 
mai înalt:                  
Activitatea vulcanică este considerată a fi încetat și vulcanul a revenit la normal, nu 
erupe.                                                       

 
COD GALBEN 

Vulcanul dă semne de intensificare a activității peste nivelul cunoscut, sau după o 
modificare de la un nivel de alertă mai înalt: 
Activitatea vulcanică s-a redus semnificativ, dar este monitorizată continuu.         

 
 

COD PORTOCALIU 

Vulcanul dovedește o activitate intensă cu probabilitate mare de erupție 
sau după o modificare de la un nivel de alertă mai înalt:  
Erupția vulcanică este pe cale să se producă cu emisie minoră de cenușă sau fără 
emisie de cenușă (se specifică înălțimea norului de cenușă vulcanică, dacă este 
posibil).                                            

 
 

COD ROȘU 

Se prognozează că erupția este iminentă cu o emisie semnificativă de cenușă în 
atmosferă sau, 
Erupția vulcanică este pe cale să se producă cu emisie semnificativă de  cenușă în 
atmosferă (se specifică înălțimea norului de cenușă vulcanică, dacă este posibil).                                                       

 
Notă - Codul de culori al nivelului de alertă, care indică starea activității unui vulcan și orice modificare majoră 
față de starea anterioară, ar trebui transmise centrului regional de dirijare și control de către agenția 
vulcanologică responsabilă, e.g. "COD ROȘU URMÂND CODULUI GALBEN" sau "COD VERDE URMÂND 
CODULUI PORTOCALIU".  
   3.6. Câmpul F - Dacă este raportat un nor de cenușă vulcanică semnificativ operațional, se indică întinderea 
pe orizontală și limita sa superioară/inferioară utilizând latitudinea/longitudinea (în grade) și altitudinea în mii 
de metri (picioare), și/sau radialul și distanța de la vulcan. Inițial, informațiile se pot baza doar pe raportul 
special din zbor, însă informațiile ulterioare pot fi mai detaliate ca urmare a consultanței centrului de veghe 
meteorologic responsabil și/sau centrului consultativ privind cenușa vulcanică. 
   3.7. Câmpul G - Indică o prognoză referitoare la direcția norului de cenușă la nivelurile stabilite, bazată pe 
precizările  centrului de veghe meteorologic responsabil și/sau centrului consultativ privind cenușa vulcanică.  
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   3.8. Câmpul H - Indică rutele, segmentele de rută și nivelurile de zbor afectate, sau care se așteaptă să fie 
afectate.  
   3.9. Câmpul I - Indică închiderea spațiului aerian/rute sau segmente de rute, și disponibilitatea unor rute 
alternative.  
   3.10. Câmpul J - Sursa informației, ( ex: "raport special din zbor" sau "agenție vulcanologică", etc.) trebuie 
indicată întotdeauna, fie că a avut loc o erupție sau s-a raportat un nor de cenușă vulcanică, fie că nu.  
   3.11. Câmpul K - Introduce într-un limbaj uzual orice informație semnificativă operațional, adițională celei 
anterioare.  
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CERINȚE PRIVIND FURNIZAREA ATRIBUTELOR DE TEREN ȘI OBSTACULARE 
    Tabelul A6-1. Atributele terenului  

Atributul terenului Obligatoriu/Opțional 
Zona de acoperire                                                Obligatoriu 
Identificatorul autorului datelor                                Obligatoriu 
Identificatorul sursei datelor Obligatoriu 
Metoda de achiziție                                              Obligatoriu 
Post spacing Obligatoriu 
Sistemul de referință orizontal Obligatoriu 
Rezoluția orizontală                                             Obligatoriu 
Acuratețea orizontală                                            Obligatoriu 
Nivelul de încredere pe orizontală                               Obligatoriu 
Poziția orizontală                                               Obligatoriu 
Cota Obligatoriu 
Referința cotei                                                  Obligatoriu 
Sistemul de referință verticală                                  Obligatoriu 
Rezoluția verticală                                              Obligatoriu 
Acuratețea verticală                                             Obligatoriu 
Nivelul de încredere pe verticală                                Obligatoriu 
Tipul suprafeței                                                   Opțional 
Suprafața înregistrată                                           Obligatoriu 
Nivelul de străpungere                                             Opțional 
Variații cunoscute                                                 Opțional 
Integritatea Obligatoriu 
Indicarea datei și orei                                          Obligatoriu 
Unitate de măsură utilizată                                      Obligatoriu 

 
  

    Tabelul A6-2. Atributele obstacolelor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atributul terenului Obligatoriu/Opțional 
Zona de acoperire                                                Obligatoriu 
Identificatorul autorului datelor                                Obligatoriu 
Identificatorul sursei datelor Obligatoriu 
Identificatorul obstacolului                                     Obligatoriu 
Acuratețea orizontală                                            Obligatoriu 
Nivelul de încredere pe orizontală                               Obligatoriu 
Poziția orizontală Obligatoriu 
Rezoluția orizontală                                             Obligatoriu 
Întinderea orizontală                                            Obligatoriu 
Sistemul de referință orizontal                                  Obligatoriu 
Cota Obligatoriu 
Înălțimea Opțional 
Acuratețea verticală                                             Obligatoriu 
Nivelul de încredere pe verticală                                Obligatoriu 
Rezoluția verticală                                              Obligatoriu 
Sistemul de referință vertical                                   Obligatoriu 
Tipul obstacolului                                               Obligatoriu 
Geometria Obligatoriu 
Integritatea Obligatoriu 
Indicarea datei și orei                                          Obligatoriu 
Unitate de măsură utilizată                                      Obligatoriu 
Operațiuni Opțional 
Aplicabilitate Opțional 
Balizare                                              Obligatoriu 
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SISTEMUL PRESTABILIT DE DISTRIBUIRE A NOTAM 

(vezi Cap. 5, alin. 5.4.2.4 din prezenta reglementare și RACR-CNS, Vol. II, Cap. 4, alin. 4.4.14)  

1. Sistemul prestabilit de distribuire a mesajelor NOTAM asigură că mesajele NOTAM recepționate (inclusiv 
SNOWTAM și ASHTAM) sunt transmise prin rețeaua AFS direct destinatarilor desemnați de către autoritățile 
competente ale statelor recipiente implicate, fiind în același timp transmise și biroului NOTAM internațional în 
scop de verificare și control.  
2. Indicatorii destinatarilor pentru adresele desemnate se constituie după cum urmează:  
      1) Prima și a doua literă:  
    Primele două litere ale indicatorului de localizare pentru centrul de telecomunicații AFS asociat Biroului 
NOTAM internațional corespunzător al statului care recepționează mesajele.  
      2) A treia și a patra literă:  
    Literele "ZZ" indică o cerere de distribuire specială. 
      3) A cincea literă:  
    A cincea literă face diferența între NOTAM (litera "N"), SNOWTAM (litera "S") sau ASHTAM (litera "V"). 
      4) A șasea și a șaptea literă:  
    A șasea și a șaptea literă, fiecare aleasă din seriile de la A la Z, indică lista (listele) de distribuție națională 
și/sau internațională care să fie utilizată de către centrul AFS care recepționează mesajele. 
    Notă - Literele a cincea, a șasea și a șaptea înlocuiesc indicatorul din 3 litere "YNY" care, în sistemul normal 
de distribuire, indică un birou NOTAM internațional.  
      5) A opta literă:  
Se introduce "X" drept a opta literă, pentru a se completa indicatorul din opt litere al destinatarului.  
3. Biroul NOTAM Internațional al României trebuie să informeze statele de la care recepționează mesaje 
NOTAM care sunt literele a șasea și a șaptea necesar a fi utilizate în relația cu România și cum trebuie folosite 
în diferite circumstanțe astfel încât să se asigure rutarea și distribuirea corespunzătoare.  
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  CERINȚE PRIVIND DATELE DE TEREN ȘI DE OBSTACULARE  
(vezi RACR-AIS, Capitolul V) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. În zona cu o rază de 10 km față de punctul de referință al aerodromului, datele de teren trebuie să respecte 
specificațiile numerice ale Zonei 2. 
2. În zona situată între limita de 10 km și limita TMA sau cea determinată de o rază de 45 km față de  punctul 
de referință al aerodromului (valoarea care este cea mai mică dintre cele două), datele de teren care străpung 
planul orizontal situat la 120 m deasupra celei mai mici cote a pistei trebuie să respecte specificațiile numerice 
ale Zonei 2.  
3. În zona situată între limita de 10 km și limita TMA sau cea determinată de o rază de 45 km față de  punctul 
de referință al aerodromului (valoarea care este cea mai mică dintre cele două), datele de teren care nu 
străpung planul orizontal situat la 120 m deasupra celei mai mici cote a pistei trebuie să respecte specificațiile 
numerice ale Zonei 1. 
4. În acele părți ale Zonei 2 unde operațiunile de zbor sunt interzise din cauza terenului foarte înalt sau datorită 
altor restricții și/sau reglementări locale, datele de teren trebuie să respecte specificațiile numerice ale Zonei 
1.  
Notă – Specificațiile numerice ale datelor de teren pentru zonele 1 și 2 sunt precizate în Anexa 1. 
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               Cerințe privind datele de teren colectate din Zona 1 

               Cerințe privind datele de teren colectate din Zona 2 

 
Figura A8-1 Suprafețe de culegere a datelor de teren – Zona 1 și Zona 2 
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1. Datele de obstaculare trebuie colectate și înregistrate în conformitate cu specificațiile numerice ale Zonei 2 
menționate în Anexa 1. 
2. În acele părți ale Zonei 2 în care operațiunile de zbor sunt interzise din cauza terenului foarte înalt sau a 
altor restricții și/sau reglementări locale, datele de obstaculare trebuie colectate și înregistrate în conformitate 
cu cerințele Zonei 1. 
3. Datele cu privire la fiecare obstacol din Zona 1 a cărui înălțime deasupra solului este de 100 m sau mai 
mare trebuie colectate și înregistrate în baza de date în conformitate cu specificațiile numerice ale Zonei 1 
prezentate în Anexa 1. 

 
 
 
 
 

Figura A8-2. Suprafețe de culegere a datelor de obstaculare – Zona 1 și Zona 2 
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Datele de teren și obstaculare situate în Zona 3 trebuie să respecte specificațiile numerice prezentate în 
Anexa 1. 
 
 
 
 
 

Figura A8-3 – Suprafața de colectare a datelor de teren și obstaculare – Zona 3 
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Datele de teren și obstaculare situate în Zona 4 trebuie să respecte specificațiile numerice prezentate în    
Anexa 1. 

Figura A8-4 - Suprafața de colectare a datelor de teren și obstaculare – Zona 4 
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