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GEN 1.2 ENTRY, TRANSIT AND DEPARTURE OF AIRCRAFT 

 
1. General 

 
1.1 All international flights performed by civil aircraft while entering, transiting or leaving the Romanian 

airspace shall be carried out in accordance with the regulations in force regarding civil aviation in Romania, as 
well as with the conditions specified in this section. 
 

1.2 Civil aircraft engaged in international flights to/from the territory of Romania must first land and finally 
depart only from an international aerodrome or opened for the international traffic within the Romanian territory 
certified in accordance with the regulations in force and published in AIP-ROMANIA with a view that customs and 
immigration formalities, as well as the inspection and control of the flight safety  and aeronautical security are 
performed in accordance with the applicable legal provisions in force  

In case of force majeur, the customs and immigration formalities, as well as the inspection and control 
of the flight safety and aeronautical security shall be completed at the respective take-off/landing points in 
accordance with the applicable legal provisions. 
 

1.3 Civil aircraft engaged in domestic flights shall make use only of the civil aerodromes certified in 
accordance with the regulations in force issued by the Ministry of Transport and Infrastructure and shall comply 
with the technical and operational restrictions and limitations of that aircraft established in accordance with the 
applicable regulations. The list of the certified aerodromes and their technical and operational characteristics shall 
be published in AIP Romania and on the Romanian CAA web page. 
 

1.4 By way of exception from 1.3 above, civil aircraft with a MTOM of less than 5,700 kg performing a day 
time VFR domestic flight, classified as an aerial work operation or as a general aviation flight, may land/take off 
to/from another airfield/water surface than a certified civil aerodrome provided the requirements of Article 8 of the 
Governmental Decision No. 912/2010 of 25 August 2010, published in the Official Gazette, Part I, No.633 of 8 
September 2010 are complied with. 
 

1.5 Before starting a flight within the national air space, including flights in G Class air space, the aircraft 
operator shall get himself/herself informed about the requirements, limitations and restrictions applicable to the 
respective flight as they are provided in the Aeronautical Information Publication of Romania (AIP ROMANIA), in 
the Aeronautical Information Circulars (AICs) and the Notices for Airmen (NOTAMs) and he/she shall be directly 
responsible for the compliance with such requirements, limitations and restrictions. 
 

1.6 The aircraft operator shall comply with the route or the track of the flight or flight area for which he/she 
has received the flight authorization or advice or for which a flight information has been provided in accordance 
with the provisions of the Governmental Decision No. 912/2010, as well as with any conditions, restrictions or 
limitations that may have been imposed when granting the respective flight authorization or advice.  
 

1.7 All air operators performing domestic or international flights within the national air space have to comply 
with the insurance requirements set out in Regulation (EC) No 785/2004 of the European Parliament and of the 
Council of 21 April 2004 on insurance requirements for air carriers and aircraft operators. 
 

2. Scheduled air transport 
 

2.1 General 
        2.1.1 (1) The flights classified under public air transport operations as scheduled air services performed with 
civil aircraft registered in another State, having the point of origin and/or point of destination within the Romanian 
territory may be carried out only on the basis of flight authorization. 
 

        2.1.1 (2)  By way of exception from the provisions of the paragraph 2.1.1 (1) above, the scheduled air 
services carried out on routes that fall under the Regulation (EC) No 1008/2008 of the European Parliament and 
of the Council of 24 September 2008 on common rules for the operation of air services in the Community may be 
performed by the air carriers of the EU member states only on the basis of a notification. The notification shall 
include the season operation schedule, any amendments thereto, as well as the type and registration marks of the 
aircraft. Such a notification shall be submitted to: 

Ministry of Transport and Infrastructure (MTI) 
Directorate General of Infrastructure and Air Transport 

B-dul. Dinicu Golescu nr.38, sector 1, cod 71950, Bucureşti 
ROMANIA 

TEL : +40-(0)21-319.62.09 
FAX : +40-(0)21-319.61.62 

EMAIL: dgavc@mt.ro. 



GEN 1.2-1 
30 JUN 2011 

 AIP
ROMANIA

 

AIRAC AIP AMDT 07/11  Civil Aviation Authority
 

 
GEN 1.2 INTRAREA, TRANZITUL ŞI PLECAREA AERONAVELOR 

 
1. Generalităţi 

 
1.1 Toate zborurile internaţionale efectuate cu aeronave civile care intră, tranzitează sau pleacă din spaţiul 

aerian al României, se vor efectua în conformitate cu reglementările în vigoare care privesc aviaţia civilă în 
România, precum şi cu condiţiile specificate în această secţiune. 
 

1.2 Aeronavele civile care execută zboruri internaţionale spre/dinspre România trebuie să efectueze prima 
aterizare şi ultima decolare pe/de pe teritoriul României numai pe aerodromuri internaţionale sau deschise 
traficului internaţional, certificate conform reglementarilor în vigoare şi publicate în AIP ROMANIA, în vederea 
efectuării controlului pentru trecerea frontierei, precum şi a inspecţiei şi controlului de siguranţă a zborurilor şi de 
securitate aeronautică, conform prevederilor legale.  
 În cazul când acest lucru nu este posibil din cauze de forţă majoră, aterizarea şi decolarea prevăzute 
mai sus nu pot fi executate pe unul dintre aerodromurile internaţionale sau deschise traficului internaţional, 
controlul pentru trecerea frontierei, precum şi inspecţia şi controlul de siguranţă a zborurilor şi de securitate 
aeronautică se efectueaza la locul de aterizare ori decolare, conform prevederilor legale. 
 

1.3 Aeronavele civile care efectuează zboruri interne sunt obligate să decoleze şi să aterizeze numai de 
pe/pe aerodromuri civile certificate conform reglementărilor în vigoare emise de Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii, cu respectarea restricţiilor şi limitărilor tehnice şi operaţionale ale aeronavelor, stabilite potrivit 
reglementarilor aplicabile. Lista aerodromurilor certificate şi caracteristicile tehnico-operaţionale ale acestora vor fi 
publicate în AIP ROMANIA şi pe pagina web a AACR. 
 

1.4 Prin excepţie de la prevederile paragrafului 1.3 de mai sus, o aeronavă civilă cu masa maximă la 
decolare mai mică de 5.700 kg, care execută un zbor intern VFR pe timp de zi, încadrat în categoria operaţiunilor 
aeriene civile de lucru aerian sau aviaţie generală, poate ateriza pe şi, respectiv, poate decola de pe un teren/o 
suprafaţă de apă, altul/alta decât un aerodrom civil certificat cu condiţia îndeplinirii cerinţelor articolului 8 din 
Hotărârea Guvernului nr. 912/2010 din 25 august 2010, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.633 din 8 
septembrie 2010. 

 
1.5 Operatorul unei aeronave care intenţionează să execute un zbor în spaţiul aerian naţional, inclusiv în 

spaţiul aerian de clasa G, este obligat ca înainte de începerea acestuia să se informeze cu privire la cerinţele, 
limitările şi restricţiile aplicabile zborului respectiv, prevăzute în Publicaţia de informare aeronautică a României 
(AIP ROMANIA) în circularele de informare aeronautică (AIC) şi în avizele pentru navigatori (NOTAM) şi este 
direct răspunzător de respectarea acestora. 
 

1.6 Operatorul aeronavei este obligat să respecte ruta/traiectul sau zona de zbor pentru care a depus plan 
de zbor, pentru care a primit autorizare ori aviz sau pentru care a făcut informarea conform prevederilor HG nr. 
912/2010, precum şi condiţionările, restricţiile ori limitările care i-au fost impuse la acordarea autorizării sau 
avizului respective/respectiv. 
 

1.7 Toţi operatorii aerieni care efectuează zboruri interne sau internaţionale în spaţiul aerian naţional sunt 
obligaţi să îndeplinească cerinţele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 785/2004 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 21 aprilie 2004 privind cerinţele de asigurare pentru transportatori aerieni şi operatori de aeronave. 
 

2. Transport aerian regulat 
2.1 Generalităţi 
2.1.1(1) Zborurile încadrate în categoria operaţiuni de transport aerian public, efectuate prin curse regulate, 

executate cu aeronave civile înmatriculate în alt stat, având punctul de origine şi/sau destinaţie pe teritoriul 
României, pot fi efectuate numai în urma obţinerii unei autorizări. 
 

2.1.1(2) Prin excepţie de la prevederile alineatului 2.1.1(1), zborurile regulate efectuate pe rutele care intră 
sub incidenţa Regulamentului (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 septembrie 
2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate, pot fi efectuate de transportatori 
aerieni din statele Uniunii Europene numai pe baza unei notificări. Notificarea va include programele de operare 
sezoniere şi amendamentele la acestea, tipul şi însemnele de înmatriculare ale aeronavelor şi va fi depusă la : 

 
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, (MTI) 

Direcţia Generală Infrastructură şi Transport Aerian  
B-dul Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, Cod 71950 Bucureşti 

ROMÂNIA 
TEL :+40-(0)21-319.62.09 
FAX :+40-(0)21-319.61.62 

EMAIL : dgavc@mt.ro. 
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2.1.2 The flight authorization is granted by: 

Ministry of Transport and Infrastructure (MTI) 
Directorate General of Infrastructure and Air Transport 

B-dul. Dinicu Golescu nr.38, sector 1, cod 71950, Bucharest 
ROMANIA 

TEL : +40-(0)21-319.62.09 
FAX : +40-(0)21-319.61.62 

EMAIL: dgavc@mt.ro 
 

2.1.3 The application for flight authorization shall be submitted to MTI within the terms provided in the air 
agreement where such an air operator has been designated to conduct scheduled air services to/from Romania 
and shall contain all information mentioned in the said agreement, including data about flight schedules and the 
aircraft to be used. The application shall include copies of the AOC and of the Certificates of Insurance concluded 
for the aircraft to be used. 
 

2.1.4 In the absence of an air agreement concluded between Romania and the State of registry of the 
respective air operator, the application shall be submitted to MTI at least sixty (60) days before the proposed date 
to start the operation. 

The application shall include at least the following information and documents: the AOC and its annexes, 
type of aircraft and their registration marks, the Noise Certificates of the aircraft, copy of the Certificate of 
Insurance covering liabilities for the aircraft, passengers, baggage and third parties, an the schedule of operation. 

 
2.1.5 Arrival/departure slots shall be applied for and obtained from the airports involved by the operator of 

the aircraft before submitting the application for flight authorization. 
 

2.1.6 After receipt of the flight authorization from MTI, the operator of the aircraft registered in another State 
shall file a flight plan. The format, contents and conditions of the flight plan shall be in accordance with the 
applicable international standards. 
 

2.1.7 After receipt of the flight authorization from MTI, any change in the flight schedules of the scheduled 
air services, such as introduction of additional/extra flights, changes of aircraft type for well-grounded reasons, 
change of route or flight time, flight cancellations, shall be notified by the operator of the aircraft to the Romanian 
Civil Aeronautical Authority (RCAA), at least two (2) days before the date of change. 
 

2.1.8 The flight authorization shall be deemed as granted if no reply is received from RCAA twenty four (24) 
hours before the date of starting the flight. 
 

2.1.9 International scheduled flights, performed by civil aircraft registered in another State, in transit 
nonstop across the territory of Romania and stops for non-traffic purposes, are considered as authorized provided 
a flight plan has been filed for the respective flights on a published ATS route, the aircraft used are insured for 
damages caused to third parties on ground in accordance with the insurance requirements set out in Regulation 
(EC) No 785/2004 of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on insurance requirements for 
air carriers and aircraft operators, and, in case of stops for non-traffic purposes they are performed to an 
international airport. 
 

2.2       Documentary requirements for clearance of aircraft 
 

2.2.1 It is necessary that the under mentioned aircraft documents be submitted by airline operators for 
clearance on entry and departure of their aircraft to and from Romania. All documents listed below must follow the 
ICAO standard format as set forth in the relevant appendices to ICAO Annex 9 and are acceptable when 
furnished in English, French, Spanish or Russian and completed in legible handwriting. No visas are required in 
connection with such documents. 

 
2.2.2 Aircraft documents required (arrival/departure) 

 
Required by General declaration Passenger Cargo 

  (if still required) manifest  manifest 
 

To be developed 
 
Notes: a) One copy of the General Declaration is endorsed and returned by Customs, signifying clearance. 

b) If no passengers are embarking (disembarking) and no articles are laden (unladen), no aircraft 
documents except copies of the General Declaration need be submitted to the above authorities.
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2.1.2 Autorizarea de zbor se acordă de: 

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI) 
Direcţia Generală Infrastructură şi Transport Aerian 

B-dul Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, Cod 71950 Bucureşti 
ROMÂNIA 

TEL :+40-(0)21-319.62.09 
FAX :+40-(0)21-319.61.62 

EMAIL : dgavc@mt.ro 
 

2.1.3 Cererea pentru obţinerea autorizaţiei de zbor se va transmite la MTI la termenul prevăzut în acordul 
aerian în baza căruia operatorul aeronavei a fost desemnat să efectueze curse aeriene regulate spre/dinspre 
România şi va conţine toate informaţiile menţionate în respectivul acord, inclusiv date privind programul de zbor şi 
aeronavele care urmează să fie utilizate. 

Cererea va fi însoţită de copii de pe certificatul de operator aerian (AOC), deţinut de operatorul respectiv, 
precum şi de pe contractele de asigurare încheiate pentru aeronavele care urmează să fie utilizate. 
 

2.1.4 In cazul în care operatorul aeronavei provine dintr-un stat care nu a încheiat un acord aerian cu 
România, cererea pentru acordarea aprobării de zbor se transmite la MTI cu cel puţin 60 (şaizeci) de zile înainte 
de data prevăzută pentru începerea operării.  

In acest caz, cererea va cuprinde cel puţin următoarele informaţii şi documente: certificatul de operator 
aerian şi anexele la acesta, licenţa de transport (după caz), tipul aeronavelor şi însemnele de înmatriculare ale 
acestora, certificatele acustice ale aeronavelor, programul de operare, copia certificatului de asigurare pentru 
aeronavă, pasageri, bagaje şi terţi. 

 
2.1.5 Inainte de solicitarea aprobării de zbor, operatorul aeronavei are obligaţia de a solicita şi a obţine de la 

aeroporturile implicate sloturile de aterizare/decolare. 
 
2.1.6 După obţinerea aprobării de zbor din partea MTI, operatorul aeronavei înmatriculate în alt stat va 

depune planul de zbor în formatul, conţinutul şi condiţiile prevăzute de standardele internaţionale aplicabile. 
 
2.1.7 Orice modificare survenită în graficul de operare a curselor regulate, după obţinerea autorizării de 

zbor, respectiv introducerea unor zboruri adiţionale, schimbarea justificată a tipului de avion, schimbarea rutei sau 
timpilor de zbor, anularea unor zboruri, va fi notificată de operatorul aeronavei la Autoritatea Aeronautică Civilă 
Română (AACR) cu cel puţin 2 (două) zile înainte de data prevăzută pentru introducerea modificării. 

 
2.1.8 Autorizarea va fi considerată ca fiind acordată dacă nu se primeşte nici un răspuns din partea AACR 

cu 24 (douăzecişipatru) de ore înainte de ora prevăzută pentru începerea zborului. 
 
2.1.9 Zborurile regulate internaţionale, efectuate cu aeronave civile înmatriculate în alt stat, care 

tranzitează spaţiul aerian naţional fără escală sau cu escală tehnică, sunt considerate autorizate dacă pentru 
acestea s-a depus un plan de zbor pe o rută ATS publicată, aeronavele utilizate sunt asigurate pentru daune 
produse terţilor la sol în cerinţele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 785/2004 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 21 aprilie 2004 privind cerinţele de asigurare pentru transportatori aerieni şi operatori de aeronave, 
iar, în cazul escalei, aceasta se efectuează pe unul din aeroporturile internaţionale. 
 

2.2 Documente cerute pentru efectuarea zborurilor 
 
2.2.1 Este necesar ca documentele aeronavei, menţionate în continuare, să fie transmise de către operatorii 

liniilor aeriene pentru autorizarea intrărilor şi ieşirilor aeronavelor proprii în şi din spaţiul aerian al României. Toate 
documentele enumerate în continuare trebuie să corespundă formatului standard OACI stabilit în apendicele la 
Anexa 9 OACI şi sunt acceptate dacă sunt furnizate în limba engleză, franceză, spaniolă sau rusă şi completate 
de mâna într-un mod lizibil. Nu sunt solicitate vize în legătură cu astfel de documente. 
 

2.2.2 Documentele cerute pentru zbor (sosire/plecare) 
  

 Solicitat de   Declaraţia generală  Manifestul de  Manifestul de 
     (dacă este solicitată)  pasageri   mărfuri 

 
To be developed 

 
Observaţii: a) O copie a Declaraţiei Generale este aprobată şi înapoiată de către Vamă, reprezentând îndeplinirea 

formalităţilor vamale. 
b) Dacă nu sunt îmbarcaţi (debarcaţi) pasageri şi nu sunt încărcate (descărcate) articole, doar copii 
după Declaraţia Generală trebuie transmise autorităţilor mai sus menţionate, alte documente ale 
aeronavei nu trebuie transmise. 
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3. Non-scheduled air transport 

 
3.1 Commercial charter flights 

 
3.1.1(1) The authorization of flights classified under public air transport operations as non-scheduled flights, 

performed with civil aircraft registered in another State, having the point of origin and/or point of destination within 
the Romanian territory, is granted, on behalf of MTI, by RCAA in compliance with the provisions of the 
international agreements to which Romania is party. 
 

3.1.1(2)  By way of exception from the provisions of the paragraph 3.1.1(1) above, the flights classified under 
public air transport operations as non-scheduled air services, performed with civil aircraft registered in another 
state on routes that fall under the Regulation (EC) No 1008/2008 of the European Parliament and of the Council 
of 24 September 2008 on common rules for the operation of air services in the Community having the point of 
origin and/or destination within the Romanian territory may be carried out by the air carriers of the EU member 
states only on the basis of a notification to be submitted to:  

 
Romanian Civil Aeronautical Authority (RCAA) 

Overflight Department 
Sos. Bucureşti-Ploieşti nr. 38-40, sector 1, cod 013695, Bucureşti 

ROMANIA 
TEL: +40-(0)21-208.15.08 
 FAX:+40-(0)21-208.15.72 
        +40-(0)21-233.40.62 

EMAIL: overflight@caa.ro 
 

The notification shall include the schedule of operation, any amendments thereto, as well as the type and 
registration marks of the aircraft. 
The above-mentioned air carriers must be able to demonstrate, upon request, that they meet the requirements 
provided for in the legislation in force applicable to the respective flights. 

 
3.1.2 The right to perform flights classified under public air transport operations as non-scheduled air 

services to/from Romania is normally reserved to the operators of the aircraft of the two countries concerned, i.e. 
of the country of origin and of destination of the traffic. 
 

3.1.3 Except the aircraft with take-off weight less than 5700 kg or the aircraft with less than 10 (ten) 
passenger seats, the third countries air operators may be granted a flight authorization to perform such flights to 
the extent the aeronautical authority of the State of the respective air operator agrees to grant similar reciprocal 
rights to both Romanian air operators and EU Member States air operators established in Romania. 

 
3.1.4 Unless the international agreements to which Romania is party provide otherwise, the application for 

flight authorization shall be submitted: 
 
a) at least two (2) working days before the date of the first flight, if the number of flights is less than three (3) 

within 14 days, 
b) at least seven (7) working days before the date of the first flight, if the number of flights is four (4) or more 

within 14 days. 
 

       3.1.5 The application shall be submitted to the below mentioned address and the information provided shall 
be in accordance with the form shown in page GEN 1.2-12: 

 
Romanian Civil Aeronautical Authority (RCAA) 

Overflight Department 
Sos. Bucureşti-Ploieşti nr. 38-40 
Sector 1, Cod 013695, Bucureşti 

Tel:+40-(0)21-208.15.00 
FAX:+40-(0)21-208.15.83 

AFTN: LRBBYRYR 
SITA: BUHTOYA 

EMAIL: overflight@caa.ro 
 
      3.1.6 Arrival/departure slots shall be applied for and obtained from the airports involved by the operator of the 
aircraft before submitting the application for flight authorization. 
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3. Transport aerian neregulat 

 
3.1 Zboruri charter comerciale 
 
3.1.1(1) Autorizarea pentru zborurile încadrate în categoria operaţiunilor de transport aerian public, efectuate 

prin curse neregulate, executate cu aeronave civile înmatriculate în alt stat, având punctul de origine şi/sau de 
destinaţie pe teritoriul României, se acordă în numele MTI de către AACR, cu respectarea prevederilor 
acordurilor internaţionale la care statul român este parte. 
 
3.1.1(2) Prin excepţie de la prevederile alineatului 3.1.1(1), zborurile încadrate în categoria operaţiunilor de 
transport aerian public efectuate prin curse neregulate executate cu aeronave civile înmatriculate în alt stat, pe 
rute care intră sub incidenţa Regulamentului (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 
septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate, având punctul de 
origine şi/sau de destinaţie pe teritoriul României, pot fi efectuate de transportatorii aerieni din statele Uniunii 
Europene numai pe baza unei notificări depusă la: 

 
Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) 

Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 38-40, Sector 1, Cod 013695, Bucureşti 
TEL :+40-(0)21-208.15.08 
FAX :+40-(0)21-208.15.72 
        +40-(0)21-233.40.62 
EMAIL: overflight@caa.ro 

 
Notificarea va include programul de zbor, modificările ulterioare la acesta, precum şi tipul şi înmatricularea 
aeronavelor care vor fi utilizate. 
Transportatorii aerieni prevăzuţi la alineatul precedent trebuie să facă dovada - la cerere - a îndeplinirii cerinţelor 
prevăzute de legislaţia în vigoare, aplicabile zborurilor respective. 

 
3.1.2 Dreptul de a executa zboruri încadrate în categoria operaţiunilor de transport aerian public, efectuate 

prin curse neregulate spre/dinspre România, este în mod normal acordat operatorilor aeronavelor din cele două 
ţări interesate, respectiv ţara de origine şi de destinaţie a traficului. 
 

3.1.3 Cu excepţia aeronavelor având masa maximă la decolare mai mică de 5700 kg sau a celor cu mai 
puţin de 10 locuri pentru pasageri, operatorii din state terţe pot primi autorizarea să efectueze astfel de zboruri în 
măsura în care autoritatea aeronautică a respectivului stat terţ confirmă acordarea, pe bază de reciprocitate, de 
drepturi de trafic similare pentru operatorii aerieni români şi pentru cei din statele membre ale Uniunii Europene, 
stabiliţi în România. 
 

3.1.4 În cazul în care acordurile internaţionale la care statul român este parte nu prevăd altfel, cererea 
pentru obţinerea autorizaţiei se transmite:  

a) în cazul unei serii de cel mult 3 (trei) zboruri într-un interval de 14 (patrusprezece) zile, cu cel puţin 2 
(două) zile lucrătoare înainte de data primului zbor;  

b) în cazul seriilor de 4 (patru) sau mai multe zboruri într-un interval de 14 (patrusprezece) zile, cu cel puţin 7 
(şapte) zile lucrătoare înainte de data primului zbor. 

 
3.1.5 Cererea, al cărei formular tip este prevăzut în pagina GEN 1.2-12, se adresează la: 

 
Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) 

Serviciul Survol 
Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 38-40 
Sector 1, Cod 013695, Bucureşti 

TEL :+40-(0)21-208.15.00 
FAX :+40-(0)21-208.15.83 

AFTN: LRBBYRYR 
SITA: BUHTOYA 

EMAIL: overflight@caa.ro 
 

3.1.6 Înainte de solicitarea autorizaţiei, operatorul aeronavei are obligaţia de a solicita şi de a obţine de la 
aeroporturile implicate sloturile de aterizare/decolare. 
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3.1.7 After receipt of the flight authorization, the operator of the aircraft shall file a flight plan. The format, 
contents and conditions of the flight plan shall be in accordance with the applicable international standards. 

 
3.1.8 After receipt of the flight authorization, any change in the flight schedules, such as introduction of 

additional/extra flights, changes of aircraft type for well-grounded reasons, change of route or flight time, flight 
cancellations, shall be notified by the operator of the aircraft to RCAA, at least two (2) days before the date of 
change. 

 
3.1.9    The flight authorization shall be deemed as granted if no reply is received from RCAA twenty four (24) 

hours before the date of starting the flight.  
 
3.1.10 With the exception of the cases provided at Item 5 (Other categories of international flights), 

international non-scheduled flights, performed by civil aircraft registered in another State, in transit non-stop 
across the territory of Romania and stops for non-traffic purposes, are considered as authorized provided a flight 
plan has been filed for the respective flights on a published ATS route, the aircraft used are insured for damages 
caused to third parties on ground in accordance with the insurance requirements set out in Regulation (EC) No 
785/2004 of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on insurance requirements for air 
carriers and aircraft operators, and, in case of stops for non-traffic purposes they are performed to an international 
airport. 
 

    3.2   Ambulance and governmental flights 
 
3.2 International flights performed by civil aircraft registered in another State, classified under air 

ambulance operations or emergency medical assistance, and/or SAR, or flights over areas affected by natural 
disasters, as well as the flights performed by civil aircraft having on board official governmental and presidential 
delegations shall be considered as public air transport operations and in case of stops within the Romanian 
territory, a flight authorization is necessary.  

 
3.2.1 The application for air ambulance operations or emergency medical assistance, and/or SAR, or 

flights over areas affected by natural disasters, shall be submitted to RCAA at least thirty (30)  minutes before 
starting the operation.  

 
3.2.2 The application for civil aircraft having on board official governmental and presidential delegations 

shall be submitted, through the Romanian Ministry of Foreign Affairs, to RCAA for their approval at least two (2) 
days before starting the flight. 

 
3.3 Documentary requirements for clearance of aircraft 

 
3.3.1  Same requirements as for SCHEDULED AIR TRANSPORT. 
 
 

4. General Aviation and Aerial Work 
 

4.1 International flights classified as civil general aviation operations in transit non-stop across the territory 
of Romania and/or with stops for non-traffic purposes are considered as authorized provided a flight plan has 
been filed for the respective flights, the aircraft used are insured for damages caused to third parties on ground in 
accordance with the insurance requirements set out in Regulation (EC) No 785/2004 of the European Parliament 
and of the Council of 21 April 2004 on insurance requirements for air carriers and aircraft operators, and, in case 
of stops for non-traffic purposes they are performed to an international airport or opened for the international 
traffic and they are certified in accordance with the regulations in force and published in AIP-ROMANIA. 
 

4.2 International flights classified as civil general aviation operations with landings/takeoffs within the 
Romanian territory are considered as authorized provided a flight plan has been filed for the respective flights, the 
aircraft used are insured for damages caused to third parties on ground in accordance with the insurance 
requirements set out in Regulation (EC) No 785/2004 of the European Parliament and of the Council of 21 April 
2004 on insurance requirements for air carriers and aircraft operators, and, the first landing or final departure is 
performed to/from an international airport or opened for the international traffic and they are certified in 
accordance with the regulations in force and published in AIP-ROMANIA. 
 

4.3 The flight classified as aerial work operations performed with civil aircraft registered in another State 
within the Romanian air space, on published ATS routes, shall require a flight authorization 
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3.1.7 După obţinerea autorizaţiei, operatorul aeronavei va depune planul de zbor în formatul, conţinutul şi 

condiţiile prevăzute de standardele internaţionale aplicabile. 
 

3.1.8 Orice modificare survenită în graficul de operare a zborurilor, după obţinerea autorizaţiei, respectiv 
introducerea unor zboruri adiţionale, schimbarea justificată a tipului de avion, schimbarea rutei sau timpilor de 
zbor, anularea unor zboruri, va fi notificată la AACR de operatorul aeronavei cu cel puţin 2 (două) zile înainte de 
data prevăzută pentru introducerea modificării. 
 

3.1.9 Autorizarea va fi considerată ca fiind acordată dacă nu se primeşte nici un răspuns din partea AACR 
cu 24 (douăzecişipatru) de ore înainte de ora prevăzută pentru începerea zborului.  
 

3.1.10 Cu excepţia cazurilor prevăzute la punctul 5 (Alte categorii de zboruri internaţionale), zborurile 
neregulate internaţionale, efectuate cu aeronave civile înmatriculate în alt stat, care tranzitează spaţiul aerian 
naţional fără escală sau cu escală tehnică, sunt considerate autorizate dacă pentru acestea s-a depus un plan de 
zbor pe o rută ATS publicată, aeronavele utilizate sunt asigurate pentru daune produse terţilor la sol în 
conformitate cu cerinţele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 785/2004 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 21 aprilie 2004 privind cerinţele de asigurare pentru transportatori aerieni şi operatori de aeronave, 
iar, în cazul escalei, aceasta se efectuează pe unul din aeroporturile internaţionale. 

 
 

3.2      Zboruri ambulanţă şi zboruri guvernamentale 
 

3.2 Zborurile internaţionale executate cu aeronave civile înmatriculate în alt stat, încadrate în categoria 
operaţiunilor de ambulanţă aeriană sau intervenţie medicală de urgenţă, a operaţiunilor de căutare-salvare sau 
intervenţii în zone calamitate, precum şi zborurile cu aeronave civile având la bord delegaţii oficiale 
guvernamentale sau prezidenţiale se încadrează în categoria operaţiunilor de transport aerian public şi, în cazul 
unei escale pe teritoriul României, necesită obţinerea unei autorizări.  

 
3.2.1   Cererea pentru obţinerea autorizaţiei pentru zborurile încadrate în categoria operaţiunilor de 

ambulanţă aeriană sau intervenţie medicală de urgenţă, a operaţiunilor de căutare-salvare sau intervenţii în zone 
calamitate, se adresează la AACR cu cel puţin 30 (trezeci) de minute înainte de începerea zborului. 

 
3.2.2   Cererea pentru obţinerea aprobării pentru zborurile cu aeronave civile avînd la bord delegaţii oficiale 

guvernamentale sau prezidenţiale se transmite, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe din România, la 
AACR cu cel puţin 2 (două) zile înainte de începerea zborului.  

 
3.3 Documentele cerute pentru efectuarea zborurilor  

 
3.3.1 Cerinţele sunt aceleaşi ca şi în cazul transportului aerian regulat. 

 
 

4.  Aviaţie generală şi lucru aerian 
 

4.1 Zborurile internaţionale încadrate în categoria operaţiunilor aeriene civile de aviaţie generală care 
tranzitează spaţiul aerian naţional cu sau fără escală tehnică sunt considerate autorizate dacă pentru acestea s-a 
depus un plan de zbor, aeronavele utilizate sunt asigurate pentru daune produse terţilor la sol în conformitate cu 
cerinţele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 785/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 aprilie 
2004 privind cerinţele de asigurare pentru transportatori aerieni şi operatori de aeronave, iar escala se efectuează 
pe unul din aeroporturile internaţionale. 
 

4.2 Zborurile internaţionale încadrate în categoria operaţiunilor aeriene civile de aviaţie generală, cu 
aterizare/decolare pe/de pe teritoriul României, sunt considerate autorizate dacă pentru acestea s-a depus un 
plan de zbor, aeronavele utilizate sunt asigurate pentru daune produse terţilor la sol în conformitate cu cerinţele 
prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 785/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 aprilie 2004 
privind cerinţele de asigurare pentru transportatori aerieni şi operatori de aeronave şi, dacă prima aterizare şi 
ultima decolare se efectuează pe unul din aeroporturile internaţionale sau deschise traficului internaţional, 
certificate conform reglementărilor în vigoare şi publicate în AIP ROMANIA. 
 

4.3 Zborurile încadrate în categoria operaţiunilor de lucru aerian efectuate cu aeronave înmatriculate în alt 
stat în spaţiul aerian al României, pe rute ATS publicate, necesită obţinerea unei autorizaţii. 
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5.  Other categories of flights 

 
5.1 Performance of a technical flight within the Romanian air space with a civil aircraft registered in other 

State requires a flight authorization. The application is submitted to RCAA at the above-mentioned address, at 
least twenty four (24) hours before the date of flight. The application shall include the authorization issued by the 
Aeronautical Authorities of the State of registry of the aircraft proving that the aircraft is airworthy. 

 
5.2 The domestic and international flights with civil aircraft, with or without landing/ take-off to/ from 

Romanian territory, for the carriage of troops, weapons, ammunition of war, explosives, radioactive materials and 
other dangerous goods, with or without take-off/ landing into Romanian territory, an authorization is required. This 
authorization may be given either by the Ministry Of Transport and Infrastructure, or by the Romanian Civil 
Aeronautical Authority, as the case may be, upon receipt of the advice of the Romanian Ministry of Defence. 
 

5.3 The application to obtain the flight authorization and advice provided for in para 5.2 above, shall be 
submitted to the Romanian Civil Aeronautical Authority at least ten (10) working days before the date of flight and 
it shall contain all relevant information and documents mentioned in the form shown in page GEN 1.2-12. 
 

5.4 The flight authorization for civil aircraft registered in another State carrying dangerous goods shall be 
given, on behalf of the Ministry of Transport and Infrastructure, by the Romanian Civil Aeronautical Authority. 
 

5.5 In accordance with the provisions of the Order no. 2066 of 9 November 2006, issued by the Ministry of 
Transport and Infrastructure, and published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 947 of 23 November 
2006, civil aircraft involved in the carriage of dangerous goods that are forbidden for air transport in normal 
circumstances, in accordance with the ICAO documents are not allowed to perform flights within the Romanian air 
space. 
 

5.6 Waivers from the provisions of para 5.5. above may be granted by the Romanian Civil Aeronautical 
Authority only if the respective transport is justified by a major public interest. Such a waiver shall be granted with 
the approval of the minister of transport and infrastructure. 

 
5.7 The applications for the carriage of dangerous goods shall contain information about the nature of cargo in 

accordance with ICAO Doc 9284 current edition. 
 
5.8 Upon request, a copy of the certificate issued by the appropriate authority of the State of registry of the air 

operator proving that it is entitled to carry dangerous goods shall also be attached to the application. 
 
5.9 Articles and substances that are specifically identified by name or by generic description in the Technical 

Instructions (ICAO Doc 9284 ) as being forbidden for transport by air under any circumstances shall not be approved on 
any aircraft.  

 
5.10 In case the consignment contains radioactive materials, the air operator shall provide to the Romanian 

Civil Aeronautical Authority a copy of the authorization issued by the National Commission for the Control of 
Nuclear Activities (CNCAN). 

 
5.11 The contact information of the National Commission for the Control of the Nuclear Activity are as follows: 

B-dul Libertăţii Nr. 14, Sector 5 
BUCUREŞTI, ROMÂNIA 
Fax: +40 21 317 38 87 
Tel:  +40 21 316.05.72 

 
 5.12 Provided the period of submission of an application in accordance with para. 5.3 above is met, the 

passenger and/or cargo scheduled air operators may be granted, upon request, a flight authorization (including 
MoD advice) for the carriage of dangerous goods included in Class 2, 3 (except Liquid desensitized explosives, 
UN Code 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 and 3379) Class 4,5,6 (except Infectious Substances, Division 6.2, 
Compatibility group A, UN Code 2814, 2900) Class 8 or 9. The flight authorization/advice shall be valid for limited 
periods of time or/and schedule of operation provided the following requirements are met: 

a) submission by the air operator, before starting the respective schedule of operation of the following 
documents edited either in the English language or in the Romanian language:  

- copy of the AOC and its Operating Specifications; 
- copy of the certificate issued by the competent authority of the State of registry of the air operator proving 

that it is entitled to carry dangerous goods; 
b) submission to RCAA of a notification three (3) hours before departure of aircraft of the details about the 

dangerous goods to be carried: Class or Division, UN Code, Proper Shipping Name, applicable Packing 
Instructions, Type of Package, Weight of Package, Numbers of Packages. The respective notification and the 
information regarding type of aircraft and flight number shall be transmitted by RCAA to MoD, ROMATSA and the 
Romanian airport if applicable.  
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5. Alte categorii de zboruri 

 
5.1 Pentru efectuarea unui zbor tehnic în spaţiul aerian naţional cu o aeronavă civilă înmatriculată în alt 

stat este necesară obţinerea unei autorizări. Cererea se transmite la AACR, la adresa mai sus-menţionată, cu cel 
puţin 24 (douăzecişipatru) de ore înainte de data efectuării zborului şi va avea anexată autorizaţia care să ateste 
navigabilitatea aeronavei, emisă de autoritatea de înmatriculare a aeronavei. 
 

5.2 Pentru efectuarea de zboruri interne şi internaţionale cu aeronave civile, cu sau fără decolare/aterizare 
de pe/pe teritoriul României, care transportă trupe, armament, muniţie, explozivi, materiale radioactive şi alte 
materiale periculoase este necesară obţinerea unei autorizări. Această autorizare poate fi acordată de MTI sau, în 
numele MTI, de către AACR, în funcţie de caz, numai după obţinerea unui aviz din partea MApN. 
 

5.3 Cererea pentru obţinerea autorizării şi a avizului prevăzut la paragraful 5.2, se transmite la AACR cu 
cel puţin 10 (zece) zile lucrătoare înainte de data zborului şi va trebui să conţină informaţiile şi documentele 
relevante specificate în formularul-tip prevăzut în pagina GEN 1.2-12. 
 

5.4 Autorizaţia de zbor pentru aeronave civile înmatriculate în alt stat, care transportă bunuri periculoase va 
fi acordată de AACR, în numele MTI. 
 

5.5 În conformitate cu Ordinul MTCT nr. 2066 din 09.11.2006, publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 947 din 23/11/2006, se interzice executarea în spaţiul aerian naţional a zborurilor având drept scop 
transportul bunurilor periculoase care, conform documentelor emise de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale, 
în circumstanţe normale, sunt interzise la transportul aerian. 
 

5.6 AACR va putea acorda derogări de la prevederile paragrafului 5.5. de mai sus numai în cazul 
transporturilor justificate printr-un interes public major, cu aprobarea ministrului transporturilor şi infrastructurii. 
 

5.7 În cazul transportului de materiale periculoase, cererea va conţine şi informaţii referitoare la natura 
încărcăturii, conform ediţiei curente a documentului Doc 9284 al OACI. 
 

5.8 De asemenea, la cerere se va anexa, în copie, certificatul emis de autoritatea competentă a statului de 
provenienţă a operatorului care să ateste dreptul acestuia de a transporta materiale periculoase. 
 

5.9 Nu vor fi aprobate articolele şi substanţele identificate în Instrucţiunile Tehnice (Doc. OACI 9248) după nume 
sau descriere ca fiind interzise transportului aerian, în orice circumstanţe şi indiferent de tipul aeronavelor.  
 

5.10 În cazul transportului de materiale radioactive, operatorul aeronavei va transmite la AACR şi o copie a 
autorizaţiei emise de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare – (CNCAN). 
 

5.11 Datele de contact ale CNCAN sunt următoarele: 
COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 

B-dul Libertăţii Nr. 14, Sector 5 
BUCUREŞTI, ROMÂNIA 
Fax: +40 21 317.38.87 
Tel:  +40 21 316.05.72 

 
5.12  Cu condiţia respectării termenului de transmitere a cererii prevăzut la 5.3 de mai sus, operatorilor care transportă, 

prin curse aeriene regulate cargo sau de pasageri, numai bunuri periculoase permise în condiţii normale la transportul aerian şi 
încadrate, conform Doc 9284 al Organizaţiei pentru Aviaţia Civilă Internaţională, în clasele 2, 3 (mai putin explozibili 
desensibilizaţi în lichide, coduri ONU 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 şi 3379), 4, 5, 6 (mai puţin substanţe infecţioase Diviziunea 
6.2, categoria A, coduri ONU 2814, 2900), 8 sau 9, li se pot emite, la cerere, autorizaţii, respectiv avize generale, valabile 
pentru perioade limitate de timp/sezoane de operare, cu respectarea de către operatorul aeronavei a următoarelor cerinţe: 

a) depunerea, înainte de începerea sezonului de operare pentru care se solicită autorizaţie şi aviz, a următoarelor 
documente, în limba engleză sau română:  

- copie de pe certificatul de operator aerian şi de pe specificaţiile de operare anexate acestuia;  
- copie de pe certificatul emis de autoritatea competentă a statului de provenienţă care să ateste dreptul operatorului 

de a transporta bunuri periculoase;  
    b) notificarea către A.A.C.R. cu 3 ore înainte de decolare a detaliilor cu privire la bunurile periculoase care urmează să 
fie transportate: clasa, codul ONU, denumirea oficială a produsului, instrucţiunile de împachetare aplicate, tipul coletului, 
greutatea unui colet, numărul coletelor; notificarea completă se transmite imediat de către A.A.C.R. Ministerului Apărării 
Naţionale, Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA şi aeroportului de destinaţie, în 
cazul în care acesta se află pe teritoriul României, împreună cu informaţii cu privire la tipul aeronavei şi numărul de zbor. 
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5.13 By way of exception from the provisions of paragraphs 5.3, 5.7 and 5.8, the medical emergency flights 
and the domestic and international flights of the air operators holding a valid license issued in accordance with the 
Regulation (EC) No. 1008/2008 of the European Parliament and of the Council of 24 September 2008 on common 
rules for the operation of air services in the Community, performed by the civil aircraft carrying dangerous goods 
allowed for air transport in normal circumstances and included in Class 2, 3 (except Liquid desensitized 
explosives, UN Code 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 and 3379) Class 4, 5, 6 (except Infectious Substances, 
Division 6.2, Compatibility group A, UN Code 2814, 2900) Class 8 or 9 shall be considered authorized if the air 
operator will notify ROCAA, before the flight performance the following information: flight schedule, type / 
registration of aircraft and details about the dangerous goods to be transported: class, UN code, proper shipping 
name, quantity; aircraft will be on board a copy of the certificate issued by the competent authority of the State of 
origin of the air operator, showing the right and ability to carry dangerous goods. Full notification will be sent 
immediately by the Romanian CAA, to the Ministry of Defence / Department of Over-flight, Relationships and 
Aviation Regulations, to the “Romanian Administration of Air Traffic Services” – ROMATSA and to the destination 
airport, when it is in Romania, together with information on aircraft type and flight number. 

5.14 In case of flights with landings / take-offs within the Romanian territory, performed by civil aircraft 
carrying troops, weapons, ammunition, explosives, radioactive materials and other dangerous goods does not 
apply the provisions specified in paragraph 3.1. 

 
6. VFR Flights in Class G Airspace  

 
6.1 VFR airspace Class G flights are considered as authorized provided the aircraft operator filed a Flight 

Plan with a civil air traffic unit or submitted a VFR traffic notification to the Romanian Ministry of Defence. 
6.2 The notification provided for in para 6.1 above shall be submitted by the aircraft operator or by its 

authorized representatives, for a flight, a series of flights or for established periods of time and it shall include the 
following: 

a) type of aircraft (number and types of aircraft in case of a formation flying) 
b) registration marks/identification of the aircraft 
c) aircraft operator/name of pilot in command 
d) flight route or flight area 
e) flight level or flight altitude 
f) estimated time of take off/landing (time of first take off and time of last landing in case of formation 

flying) 
6.3 The notification shall be submitted to the Air Operations Center within the Ministry of Defence at least 

thirty (30) minutes before departure or starting the flying activity, by the following means of communications: 
- phone: +40 21 315 01 05; 
- fax:  +40 21 315 86 47; 
- e-mail:  fdex@roaf.ro; 
- internet: to be developed; 
- radio:  to be developed. 
 
The information transmitted by fax or e-mail will have the following format: 

Estimated Time 

No. 
Date of 

flight 
(DOF) 

Number 
and types 

of the 
aircraft 

Registration 
marks / 

identification of 
the aircraft 

Aircraft 
operator /  

Name of the 
pilot in 

command 

Flight route / 
Flight area 

Flight level / 
Flight altitude 

Take off Landing

         
 

6.4 Any changes to the submitted notifications shall be immediately advised either on ground or while in 
flight. 

6.5 By way of exception in case of medical emergency flights, flights over areas affected by natural disasters 
and SAR operations the notification is accepted to be submitted immediately after take off in maximum five (5) 
minutes. 

 
7. Flights performed for the purpose of shooting films, aerial photography or topogeodetic determinations 

and flights with civil aircraft performed over Bucharest City at altitudes below 3.000 m 
 

7.1 The flights mentioned above shall require the advice or a flight authorization, as the case may be, of the 
Romanian Ministry of Defence. 

7.2 The application for obtaining the flight approval and the advice provided in paragraph 7.1 above has to 
shall be submitted: 

- ten (10) working days in advance in case of the flights for the purpose of shooting films, aerial 
photography or topogeodetic determinations for a scale greater than 1:20.000 

- seven (7) working days in advance for flights performed over Bucharest City at altitudes below 3.000 m. 
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5.13 Prin excepţie de la prevederile paragrafelor 5.3, 5.7 şi 5.8, zborurile din categoria urgenţe medicale, 
precum şi zborurile interne şi internaţionale ale operatorilor aerieni deţinători ai unei licenţe valide emise în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 septembrie 
2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate, efectuate cu aeronave civile care 
transportă bunuri periculoase permise în condiţii normale la transportul aerian şi încadrate, conform Doc. 9284 al 
Organizaţiei pentru Aviaţia Civilă Internaţională, în clasele 2,3 – mai puţin explozibili desensibilizaţi în lichide, 
coduri ONU 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 şi 3379 -, 4, 5, 6 - mai puţin substanţe infecţioase diviziunea 6.2, 
categoria A, coduri ONU 2814, 2900 -, 8 sau 9, se consideră autorizate dacă pentru fiecare zbor operatorul aerian 
a notificat A.A.C.R., înainte de executarea zborului, programul de zbor, tipul / înmatricularea aeronavei utilizate, 
precum şi detalii cu privire la bunurile periculoase care urmează să fie transportate: clasa, codul ONU, denumirea 
oficială a produsului, cantitatea; aeronava va avea la bord o copie a certificatului emis de autoritatea competentă 
a statului de provenienţă a operatorului aerian, care să ateste dreptul şi capacitatea acestuia de a transporta 
bunuri periculoase. A.A.C.R. va transmite imediat notificarea completă către Mnisterul Apărării Naţionale / Secţia 
survol, relaţii şi reglementări aeronautice, Regia Autonomă „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian” - 
ROMATSA şi aeroportul de destinaţie, în cazul în care acesta se află pe teritoriul României, împreună cu 
informaţii cu privire la tipul aeronavei şi numărul de zbor. 

5.14 În cazul zborurilor cu aterizare pe sau decolare de pe teritoriul României efectuate cu aeronave civile 
care transportă trupe, armament, muniţii, explozivi, materiale radioactive şi alte bunuri periculoase nu se aplică 
prevederile prevăzute la paragraful 3.1 „Zboruri charter comerciale”. 
 

6. Zboruri cu aeronave civile executate în întregime în zone de spaţiu aerian de clasă G 
 

6.1 Zborurile VFR efectuate cu aeronave civile, executate în întregime într-o zonă de spaţiu aerian de clasa 
G, se consideră autorizate dacă pentru acestea operatorul aeronavei a depus un plan de zbor la o unitate de 
trafic aerian civilă sau a efectuat o informare de trafic VFR la Ministerul Apărării Naţionale. 

6.2 Informarea prevăzută la 6.1 poate fi efectuată de operatorul aeronavei direct sau prin reprezentanţi 
autorizaţi, pentru un zbor, o serie de zboruri ori pentru perioade determinate de timp, şi va conţine: 
 a) tipul aeronavei (numărul şi tipul aeronavelor în cazul zborului în formaţie);  
 b) înmatricularea/identificarea aeronavei;  
 c) operatorul aeronavei/numele pilotului comandant;  
 d) traiectul sau zona de zbor;  
 e) nivelul sau înălţimea de zbor;  
 f) ora estimată pentru decolare şi aterizare (ora primei decolari şi a ultimei aterizări pentru zborul în 

formaţie). 
6.3 Informarea se transmite Centrului de Operaţii Aeriene din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, cu cel 

puţin 30 de minute înainte de ora prevăzută pentru decolare sau începerea activităţii de zbor, la unul dintre 
următoarele canale de comunicaţie : 

- telefon: +40 21 315 01 05; 
- fax:  +40 21 315 86 47;  
- e-mail: fdex@roaf.ro; 
- internet: urmează a fi dezvoltat; 
- radio: urmează a fi dezvoltat. 

Când informarea este transmisă prin fax sau e-mail, aceasta va avea următoarea formă:   

Ora estimată 
Nr. 
Crt 

Data 
efectuării 
zborului 
(DOF) 

Nr. şi tip 
a/c 

Înmatriculare / 
identificarea 
aeronavei 

Operatorul 
aeronavei /  

numele pilotului 
comandant 

Traiectul / 
zona de zbor 

Nivelul / 
înălţimea de 

zbor Decolare Aterizare

         
 

6.4 Modificările la informarea efectuată se comunică imediat, de la sol sau din aer. 
6.5 Pentru zborurile din categoriile urgenţe medicale, intervenţii în zone calamitate şi operaţiuni de căutare-

salvare se admite comunicarea informării imediat după decolare (în maximum 5 minute). 
 

7.  Zboruri specifice activităţilor de filmare, de fotografiere aeriană sau determinări topogeodezice 
Zboruri deasupra municipiului Bucureşti, la înălţimi mai mici de 3.000m. 

 
7.1 Zborurile mai sus menţionate necesită obţinerea unei autorizaţii şi sau a unui aviz, în funcţie de caz, din 

partea M.Ap.N. 
7.2 Cererea se depune: 

- cu 10  (zece) zile lucrătoare înainte pentru zborurile specifice activităţilor de filmare, de fotografiere 
aeriană sau determinări topogeodezice la o scară mai mare de 1:20.000; 

- cu 7 (şapte) zile lucrătoare înainte pentru zborurile deasupra municipiului Bucureşti, la înălţimi mai mici 
de 3.000 m. 
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8. Public health measures applied to aircraft 

 
8.1 Passengers disembarking into the territory of Romania are required to present valid vaccination 

international certificates, according to the terms and conditions set forth in the World Health Organization 
publications concerning the vaccination certificates required for international journeys. Passengers and crew 
members may also be requested to file a form-questionnaire, necessary for the antipaludal protection of the 
territory of Romania. 
 

8.2 In addition to the provisions contained in paragraph 8.1, all provisions of the International Health 
Regulation relative to crew members, passengers, freight and aircraft are also compulsory. 
 

8.3 THE SANITARY AND VETERINARY INSPECTION is performed by the Sanitary and Veterinary Police to 
prevent entering into Romania of animal products, animal and birds that could become a source of contamination 
both for human beings and animals. 

The entry-exit approval is granted under the requirements provided by the Romanian sanitary and 
veterinary legislation and in accordance with the International Conventions concluded in this field and to which 
Romania is a Contracting Party. 
 
 

9.  Noise restrictions for the operation of jet aeroplanes 

According to the provisions of the Romanian Governmental Decision No. 1074 of 5 September 2007 and to 
the provisions of the Order of the Minister of Transports no. 1261/2007 of 30 November 2007 for the approval of 
the Romanian Civil Aeronautical Regulation RACR-PM "Environmental Protection", 3rd issue/2007, the operation, 
on airports situated on the Romanian teritory, of civil subsonic aeroplanes with a maximum take-off mass of 
34.000 kg or more or with a certified maximum internal accomodation for the aeroplane type in question 
consisting of more than nineteen passenger seats, excluding any seat for crew only, is only permitted for: 

1. Aeroplanes certified according to the standards specified in Part II, Chapter 3, Volume 1 of Annex 16 to the 
Convention on International Civil Aviation, second edition (1988); 

2. Aeroplanes not certified according to the standards specified in Part II, Chapter 3, Volume 1 of Annex 16 to 
the Convention on International Civil Aviation, second edition (1988) in the following situations: 

2.1. aeroplanes of historical interest: 

2.1.1. aeroplanes of historical interest entered on the registers of an EU Member Sate and for 
which the respective Member State has granted exceptions from the operational 
restriction stipulated in Article 2 of Directive 2006/93/EC; 

2.1.2. aeroplanes of historical interest entered on the Romanian register and for which the 
Ministry of Transports has granted exceptions from the provisions of the Governmental 
Decision No. 1074 of 5 September 2007; 

The applications for exceptions, in case of aeroplanes of historical interest entered on the 
Romanian register and in case of aeroplanes of historical interest entered on the registers of a EU 
Member Sate for which the competent authorities of that State have granted such exceptions, will 
be made, in writing, to the: 

Ministry of Transport and Infrastructure (MTI) 
Civil Aviation General Directorate  

Bd. Dinicu Golescu no. 38, Sector 1, Bucharest, Romania 
Fax.: +40-21-319.61.62  
Tel.:  +40-21-319.62.09 

2.2. aeroplanes which have obtained an authorization for the temporary use of the airports situated on 
the Romanian territory, in the following situations: 

2.2.1. aeroplanes used in operations of such an exceptional nature that it would be 
unreasonable to withhold a temporary exception, as follows: 

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

8.1 La sosirea pe teritoriul României, persoanele care au călătorit la bordul aeronavei trebuie să prezinte 
certificatele internaţionale de vaccinare valabile, în cazurile şi în condiţiile prevăzute în Publicaţia Organizaţiei 
Mondiale a Sănătăţii privitoare la certificatele de vaccinare pretinse călătoriilor internaţionale. Personalului 
navigant şi pasagerilor li se va putea cere şi completarea unei fişe-chestionar, impusă de protecţia antipaludică a 
teritoriului României. 
 

8.2 Pe lîngă dispoziţiile prevăzute la punctul 8.1, sunt obligatorii şi toate prevederile Regulamentului Sanitar 
Internaţional cu privire la personalul navigant, pasageri, mărfuri şi aeronave. 
 

8.3 CONTROLUL SANITAR VETERINAR se efectuează de către Poliţia Sanitară Veterinară, în scopul 
împiedicării pătrunderii în ţară a produselor de origine animală, animalelor şi păsărilor care pot fi surse de 
contaminare pentru om şi animale. 

Avizul de intrare-ieşire din ţară se acordă în condiţiile prevăzute de legislaţia sanitară veterinară română 
precum şi în baza convenţiilor internaţionale încheiate în acest domeniu, la care România este parte. 

 
 
 

9. Restricţii de zgomot pentru operarea avioanelor cu reacţie 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1.074 din 5 septembrie 2007 şi ale Ordinului 
Ministrului Transporturilor nr. 1261/2007 din 30 noiembrie 2007 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile 
române RACR - PM „Protecţia mediului”, ediţia 3/2007, operarea, pe aeroporturile situate pe teritoriul României a 
avioanele civile subsonice cu reacţie, cu o masă maximă la decolare de 34.000 kg sau mai mare, sau cu o 
configuraţie maximă certificată de transport pasageri pentru tipul respectiv de avion mai mare de 19 locuri, 
excluzând locurile rezervate echipajului, este permisă numai pentru: 

1. Avioanele care au fost certificate acustic în conformitate cu standardele specificate în Partea a II-a, 
Capitolul 3, Volumul I al Anexei 16 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, ediţia a doua (1988); 

2. Avioanele care nu au fost certificate acustic în conformitate cu standardele specificate în Partea a II-a, 
Capitolul 3, Volumul I al Anexei 16 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, ediţia a doua (1988) 
însă se încadrează în următoarele situaţii: 

2.1 avioane de interes istoric: 

2.1.1 avioane de interes istoric înmatriculate într-un stat membru UE şi cărora statul respectiv 
le-a acordat o derogare de la restricţia de operare prevăzută la Art. 2 din Directiva 
2006/93/CE;  

2.1.2 avioane de interes istoric înmatriculate în România care au obţinut, din partea Ministerului 
Transporturilor, o derogare de la prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1.074 din 
5 septembrie 2007; 

Solicitările pentru acordarea derogărilor, în cazul avioanelor de interes istoric înmatriculate în 
România, precum şi în cazul avioanelor de interes istoric înmatriculate într-un stat UE care au 
obţinut o derogare în acest sens din partea autorităţii competente din statul respectiv, se vor 
înainta, în scris, către: 

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii 
Direcţia Generală Aviaţie Civilă 

B-dul Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, Bucureşti, România 
Fax.: +40-21-319.61.62  
Tel.:  +40-21-319.62.09 

 2.2 avioane care au obţinut o autorizaţie de utilizare temporară a aeroporturilor situate pe teritoriul 
României, în următoarele situaţii: 

2.2.1. avioane utilizate în operaţiuni care prin natura lor excepţională ar face nerezonabilă 
neacordarea unei autorizaţii temporare, astfel: 

a) operaţiuni de zbor exclusiv pentru transportul, în misiuni oficiale, a unui monarh în 
funcţie şi a membrilor apropiaţi ai familiei acestuia, a şefilor de stat, a şefilor de 
guvern şi a miniştrilor, dacă statutul zborului este indicat corespunzător în planul de 
zbor;
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b) search and rescue flights, authorized by the appropriate competent authorities; 

c) humanitarian flights, medical evacuation flights, cargo transport in disaster area 
and fire-fighting flights; 

d) individual cargo transport, solely on the airports mentioned below, provided that 
the air operator, together with the beneficiary of the transport demonstrate that, 
due to the nature of the load, other type of aircraft can not be used. 

The Romanian airports for which authorizations for temporary use for individual 
cargo transport can be issued (according to the Annex to RACR - PM 3.015) are 
the following: 

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

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

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

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

The authorizations for the temporary use, at the airports situated on the Romanian territory, of civil 
subsonic aeroplanes with a maximum take-off mass of 34.000 kg or more or with a certified maximum 
internal accomodation for the aeroplane type in question consisting of more than nineteen passenger seats, 
excluding any seat for crew only, which are not certified according to the standards specified in Part II, 
Chapter 3, Volume 1 of Annex 16 to the Convention on International Civil Aviation, second edition (1988), 
are issued by the Ministry of Transports, through the Romanian Civil Aeronautical Authority. 

In the situations mentioned at para 2.2.1. d), the authorizations are issued to the air operator and not to 
the beneficiary of the transport. 

The air operators shall address the applications for the authorizations, minimum 5 days prior to the flight 
(excepting the situations mentioned in para. 2.2.1. f) when the application shall be made after landing), to 
the: 

Romanian Civil Aeronautical Authority 
Sos. Bucureşti-Ploieşti, no. 38-40, RO-013695, Bucharest, Romania 
  Fax: +40-21-2081583         Tel:        +40-21-2081538 

+40-21-2334077 +40-21-2081571 
e-mail: overflight@caa.ro +40-21-2081500 

The application form for the issuance of the authorizations for the temporary use, at the airports situated 
on the Romanian territory, of civil subsonic aeroplanes with a maximum take-off mass of 34.000 kg or more 
or with a certified maximum internal accomodation for the aeroplane type in question consisting of more 
than nineteen passenger seats, excluding any seat for crew only, which are not certified according to the 
standards specified in Part II, Chapter 3, Volume 1 of Annex 16 to the Convention on International Civil 
Aviation, second edition (1988), can be found at page GEN 1.2.9 
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b) operaţiuni de zbor de căutare şi salvare, autorizate de autorităţile competente; 

c) operaţiuni de zbor umanitare, de evacuare medicală, de transport cargo în zone 
calamitate şi pentru stingerea incendiilor; 

d) operaţiuni de transport individual cargo, numai pe aerodromurile enumerate mai jos 
pentru care operatorul aeronavei, împreună cu beneficiarul transportului, 
demonstrează că, datorită naturii încărcăturii transportate, nu poate fi utilizat un alt 
tip de aeronavă; 
Aeroporturile din România pentru care pot fi acordate autorizaţii de utilizare 
temporară pentru operaţiuni de transport individual cargo (conform Anexei la RACR 
- PM 3.015) sunt următoarele: 

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

e) operaţiuni de zbor exclusiv pentru instruire în scopul obţinerii/ revalidării/ reînnoirii 
unei licenţe sau a unei calificări pentru personalul navigant, dacă aceasta este 
indicat corespunzător în planul de zbor; 

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

g) operaţiuni de zbor non-profit în scopul realizării lucrărilor de modificare, reparaţie 
sau întreţinere a avionului. 

Autorizaţiile pentru utilizarea temporară, pe aeroporturile situate pe teritoriul României, a unor avioane 
civile subsonice cu reacţie, cu o masă maximă la decolare de 34.000 kg sau mai mare, sau cu o 
configuraţie maximă certificată de transport pasageri pentru tipul respectiv de avion mai mare de 19 locuri, 
excluzând locurile rezervate echipajului şi care nu au fost certificate acustic în conformitate cu standardele 
specificate în Partea a II-a, Capitolul 3, Volumul I din Anexa 16 la Convenţia privind aviaţia civilă 
internaţională, ediţia a doua (1988) sunt acordate de către Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea 
Aeronautică Civilă Română. 

În cazurile menţionate la para. 2.2.1. d) autorizaţiile se eliberează operatorului aerian şi nu beneficiarului 
transportului. 

Operatorii aerieni trebuie să adreseze cererile pentru acordarea autorizaţiilor, cu minim 5 zile înainte de 
efectuarea zborului (cu excepţia situaţiilor enumerate la para. 2.2.1. f) când cererea se va depune după 
aterizare), la: 

Autoritatea Aeronautică Civilă Română 
Sos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 38-40, RO-013695, Bucureşti, România 

   Fax: +40-21-2081583 Tel: +40-21-2081538 
 +40-21-2334077 +40-21-2081571 

   e-mail: overflight@caa.ro +40-21-2081500  

Formularul tip de cerere pentru obţinerea autorizaţiilor pentru utilizarea temporară, pe aeroporturile 
situate pe teritoriul României, a unor avioane civile, subsonice, cu reacţie, cu o masă maximă la decolare 
de 34.000 kg sau mai mare, sau cu o configuraţie maximă certificată de transport pasageri pentru tipul 
respectiv de avion mai mare de 19 locuri, excluzând locurile rezervate echipajului şi care nu au fost 
certificate acustic în conformitate cu standardele specificate în Partea a II-a, Capitolul 3, Volumul I din 
Anexa 16 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, ediţia a doua (1988) se găseşte la pagina GEN 
1.2.9. 
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CERERE PENTRU ACORDAREA AUTORIZAŢIEI PENTRU UTILIZAREA TEMPORARĂ 
a unor avioane civile subsonice cu reacţie care nu îndeplinesc standardele specificate în Partea a II-a, 

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

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

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

 

1. Solicitantul ATU -  
Denumirea operatorului aerian 

Applicant for the ATU –  
Name of the air operator  

 

2. Tipul avionului 

Aeroplane Type 

 

3. Înmatricularea avionului 

Aeroplane Registration 

 

4. Numărul de fabricaţie al avionului 

Aeroplane serial number 
 

5. Aeroportul din România care se intenţionează 
a fi utilizat  

Romanian Airport intended to be used 

 

6. Perioada pentru care se solicită autorizaţia 

Period for which the authorization is requested 

 

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

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

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

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

 

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

search and rescue flights, authorized by the appropriate competent authorities 

 

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

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

7. 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

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

7. d. 

Note 1:  Aeroporturi din România pentru care poate acordată o ATU pentru transporturi individuale cargo 
conform para 7 d 

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

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

Note 2: Solicitarea pentru emiterea ATU pentru transporturi individuale cargo trebuie să fie însoţită şi de 
justificarea beneficiarului transportului pentru utilizarea tipului de aeronavă/  

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

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

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

 7.  

 

 

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

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

Note 3: În situaţiile enumerate la para. 7f de mai sus cererea va fi înaintată către Autoritatea 
Aeronautică Civilă Română după aterizarea avionului/ 

In the situations mentioned above at para. 7f, the application will be submitted to the Romanian 
Civil Aeronautical Authority after landing 
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 g. operaţiuni de zbor nonprofit în scopul realizării lucrărilor de modificare, reparaţie sau întreţinere a 

aeronavelor/  

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

 

 

Note 4: Operatorul aerian va completa în cerere, la “punctul 3. Înmatricularea avionului” şi la “punctul 4. Numărul de 
fabricaţie  al avionului”,  informaţiile corespunzătoare atât pentru  avionul care se intenţionează a fi utilizat pentru 
zbor/ zboruri, cât şi pentru avioanele de rezervă,  dacă acestea nu îndeplinesc standardele  specificate în Partea a 
II-a, Capitolul 3, Volumul I al anexei 16 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională.   

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

 

Note 5: Cererea  se adresează, cu minim 5  zile înainte  de efectuarea zborului  (cu excepţia situaţiilor enumerate la para. 7f, 
pentru care se aplică prevederile din Note 3), la: 

The application must  be addressed, minimum 5 days prior to the flight (excepting the situations mentioned in para 
7f, for which the provisions of Note 3 are applicable), to: 

 

Autoritatea Aeronautică Civilă Română / Romanian Civil Aeronautical Authority 
Sos. Bucureşti-Ploieşti, no. 38-40, RO-013695, Bucureşti, România 

   Fax: +40-21-2081583 Tel: +40-21-2081538 
 +40-21-2334077 +40-21-2081571 

 e-mail: overflight@caa.ro +40-21-2081500  
 

Note 6: Autoritatea Aeronautică Civilă Română nu va lua în considerare cererile operatorilor aerieni cuprinşi în “Lista 
transportatorilor aerieni a căror operare este interzisă în totalitate în Uniunea Europeană”, precum şi cererile 
operatorilor aerieni pentru avioanele cuprinse în “Lista transportatorilor aerieni a căror operare face obiectul unor 
restricţii operaţionale în Uniunea Europeană” (ediţiile în vigoare la data depunerii cererilor).  

 

The  Romanian   Civil  Aeronautical  Authority  will  disregard  the  applications  submitted  by  the  air operators 
included  in  the  European  Union “List of air carriers of which all operations are subject to a ban within  the  
Community”,  as well as the applications of the air  operators for  airplanes  included in the „List of air carriers of 
which operations are subject to operational restrictions within  the Community”  (editions in force at the date of the 
submission of the applications). 

 

Data / Date: 

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

Name/ Position within the air operator’s organization/ Signature/ Official stamp (if applicable)  
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APPLICATION FORM 

1. Name, address, nationality of the air operator and telephone/fax number 

…………………………………………………………….……………………………………………………………. 

2. ICAO three letter designator of the air operator ...................................…………………………………………

3. Radio call sign ………………………………………. .......................................................................................

4. Type and registration marks of the aircraft ………………………………………..............................................

5. Information regarding Noise Certificate  ………………………………………..................................................

6. Passenger and/or cargo capacity of the aircraft ………………………………………......................................

7. Entry/Exit points FIR LRBB and UTC time, route to be followed over the Romanian territory 

.................................................................................. 

8. Airport of origin and/or last airport of departure before entering the Romanian air space and UTC time of 

departure…………………………… ................................................................................................................ 

9. Airport in Romania and UTC time of arrival/departure ................................................................................... 

10. Airport of destination and/or first airport of arrival after leaving the Romanian air space and UTC time of 

arrival ……………………………….................................................................................................................. 

11. Date and/or period and day of operation ….................................................................................................... 

12. Information regarding type/category of intended flights or purpose of flights  

................................................................................................................………………………………………..

13. Number of passengers and/or nature and amount of cargo to be taken on or put down 

.......................................................................................................………………………………………………

14. Arms, ammunition and any other military supplies, taking photos, making films equipment or 

electromagnetic recorders on board 

…………………………………………………………………………………………………………………………...

15. Place of embarkation/disembarkation of passengers and/or cargo, as the case may be 

....................................................................................................…………………………………………………

16. Name, address and business of charterer, copy of charter contract signed by the airline and the charterer 

or of a similar document, such as charter order, AWB, etc., copy of  aircraft lease agreement, if applicable 

In accordance with the requirements imposed by Order no. 724/19.04.2004 of the Minister of Transport, 
Construction and Tourism, and unless already included in the charter contract, when the passenger 
charter flights are to be performed within a period of time that exceeds thirty (30) days, the applicant shall 
provide also a contract for touristic services concluded with a tour-operator proving that ground services 
have been contracted for hotel accommodation, transfer, etc.

................................................................................................……………………………………………………

17. Name and address of the Romanian travel agent or of the Romanian tour operator 

…………………………………………………....................................................................................................

18. Name and address of the consignor and consignee of the cargo 

……………………………………………...........................................................................................................

19. Certificate showing passenger and baggage accident insurance and third-party legal liability insurance 

…………………………………………………………………..............................................................................
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FORMULARUL TIP AL CERERII PENTRU ACORDAREA 
APROB RII DE ZBOR DE C TRE AACR 

1. Numele, adresa, na ionalitatea operatorului aerian i num rul de telefon/fax

………………………………………………………...…………………………………………………………………

2. Indicativul OACI de trei litere al operatorului aerian .....................................................………....................... 

3. Indicativul radio .....................................................…………………………………………………….................

4. Tipul, însemnele de înmatriculare ale aeronavei/aeronavelor ....................................................................... 

5. Informa ii cu privire la certificatul acustic ...........................................................................................…......... 

6. Capacitatea aeronavelor (pasageri i/sau cargo) ................................................................................…...... 

7. Punctul de intrare/ie ire FIR LRBB i ora (UTC), ruta de urmat pe teritoriul României  

............................................................................…………………………………………………………………..

8. Aeroportul de origine i/sau ultimul aeroport de plecare înainte de intrarea în spa iul aerian al României i

ora de decolare (UTC) ...............................................................................................…………………….......

9. Aeroportul din România i ora de sosire/plecare (UTC) ...................................................................………..

10. Aeroportul de destina ie i/sau primul aeroport de aterizare dup  ie irea din spa iul aerian al României i

ora de aterizare (UTC) ...................................................................................................……………………… 

11. Data i/sau perioada de operare i ziua de operare ...................................................................................... 

12. Date cu privire la tipul (categoria) zborului/zborurilor sau scopul zborurilor 

…………………………………………………....................................................................................................

13. Num rul de pasageri i/sau natura i cantitatea înc rc turii (tur/retur)  

 ...................................................………………………………………..............................................................

14. Tehnic  militar , armament i/sau alte materiale militare, aparatur  fotografic i/sau senzori de 

înregistrare la bord ………………………………………………………………………………………………..….. 

15. Locul de îmbarcare/debarcare i/sau înc rcare/desc rcare a pasagerilor i/sau înc rc turii

..........................................................................................………………………………………………………..

16. Numele i adresa afretatorului i copie dup  contractul charter sau alt document similar (comanda 

charter, AWB,etc.), copie dup  contractul de închiriere, dac  aeronava/aeronavele sunt închiriate 

Urmare cerin elor OMTCT nr. 724/19.04.2004, în cazul zborurilor de pasageri care urmeaz  sa fie 
executate într-o perioad  mai mare de treizeci (30) de zile, solicitantul va transmite la AACR i contractul 
pentru servicii turistice încheiat cu un tour-operator din care s  rezulte c  au fost contractate servicii la sol 
(pentru cazare, transfer, etc.) Acest contract este necesar numai dac  aceste servicii nu sunt deja incluse 
în contractul charter. 

.............................................................………………………………………………………………...............…..

17. Numele i adresa agen iei de turism sau a tour operatorului din România 

…………………………………………...........................................................................................................…

18. Numele i adresa expeditorului i beneficiarului înc rc turii

 …………………………………………………………………………………………….........................................

19. Dovada existen ei poli elor de asigurare pentru pasageri i bunuri, precum i pentru daune cauzate ter ilor

……………………………………………………………………………………………………...............................
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