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 GEN 3.3. Servicii de Trafic Aerian     Air Traffic Services 
 
1.  Servicii de Trafic Aerian la Aerodromuri 
Militare 

 1.  Air Traffic Services at Military 
Aerodromes 

    
Nume 
Name 

Indicativ de locaţie 
Location Indicator 

Serviciu 
 Service 

Bacău* LRBC* TWR, MAPP,, AIS 
Boboc LRBO TWR, MAPP, RADAR, AIS 

Câmpia Turzii LRCT TWR, MAPP, AIS 
Craiova* LRCV* TWR, RADAR, AIS 
Feteşti  LRFT TWR, MAPP RADAR, AIS 

Mihail Kogălniceanu* LRCK* TWR, RADAR, AIS 
Otopeni* LROP* TWR, RADAR, AIS 

Timişoara* LRTR* TWR, RADAR, AIS 

 
* - aerodromuri cu trafic comun, civil şi militar   * - airfields with mutually civilian and military traffic  
 

                    
 
3.  Serviciul Militar de Informare a Zborului 
(MFIS) 
3.1. Aspecte Generale 
3.1.1. Serviciul Militar de Informare a Zborurilor 
(Military Flight Information Service – MFIS) constă 
în furnizarea de informaţii privind următoarele 
elemente: 
- condiţiile meteorologice semnificative pentru 
traiectul de zbor; 
- modificarea funcţionării şi utilizării mijloacelor de 
radionavigaţie; 
- modificarea stării aerodromurilor şi a instalaţiilor 
acestora; 
- zonele reglementate şi segregate/rezervate 
temporar; 
- existenţa baloanelor grele şi medii libere 
nepilotate; 
- oricare alte elemente interesând buna desfăşurare 
şi asigurare a securităţii zborului. 
Furnizarea informaţiilor utile executării în siguranţă 
a zborului este asigurată tuturor zborurilor specifice 
OAT din spaţiul aerian naţional, la cerere, sau la 
iniţiativa ATC, respectiv tuturor aeronavelor aflate în 
zona sa de responsabilitate şi cu care are legătură 
radio stabilă. 

 3. Flight Information Service 
 
3.1 General  
3.1.1. The Military Flight Information Service – 
MFIS consists in providing information on the 
following:  
 
- significant weather conditions for the flight route; 
 
- changes in operation and use of the navigation 
systems; 
- changes in the airfield state (condition) and their 
installation; 
- settled and temporary segregated/reserved areas; 
 
- existence of unguided (not flown) heavy and 
average balloons; 
 - any other elements of interest regarding flight 
safety. 
Information on flight safety is provided to all OAT 
flights within the national airspace. This information 
may be requested or provided by ATC to all aircraft 
in its area of responsibility through constant radio 
connection. 

 
3.1.2. MFIS este asigurat tuturor aeronavelor de 
stat care solicită informări sau la iniţiativa 
controlorilor de trafic operaţionali astfel: 
- aeronavelor cărora le este asigurat serviciul de 
control al traficului aerian şi care se află în spaţiul 
aerian controlat; 
- aeronavelor din afara spaţiului aerian controlat, 
numai la cererea pilotului. 
 
3.2. Sarcini  
 
3.2.1.  MFIS este asigurat de către MFIC (Military 
Flight Information Center) sau, când acesta nu este 
constituit, de către: 
- CRC pentru toate zborurile OAT efectuate în 
spaţiul aerian naţional, dacă responsabilitatea 
furnizării unui astfel de serviciu nu a fost atribuită 
unei alte structuri de control al traficului aerian 

 3.1.2. MFIS is provided to all state aircraft that 
demand information or by the traffic controllers as 
follows: 
- to the aircraft that are ensured with the air traffic 
control service and that are fliying within the 
controlled airspace; 
- to the aircraft out of the controlled airspace, only if 
the pilot demands it. 
 
3.2 Tasks  
 
3.2.1. MFIS is ensured by the MFIC or, in its 
absence, by: 
 
- CRC for all OAT flights within national airspace, 
unless the responsibility of providing such a service 
has not been designated to another MATC unit; 
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operaţional; 
- toate structurile de control al traficului aerian 
operaţional în zonele lor de responsabilitate. 
3.2.2.  Serviciul de Control al Traficului Aerian 
Operaţional are prioritate faţă de MFIS, atunci când 
situaţia o impune. Pe timpul zborului de apropiere 
către aerodrom în vederea aterizării, la decolare, pe 
timpul luării înălţimii după decolare sau în situaţii de 
urgenţă, echipajele au nevoie fără întârziere de 
informaţii, altele decât cele legate de dirijarea şi 
controlul lor. Pentru aceastai, ATCU vor executa 
următoarele:  
3.2.2.1. Obţinerea tuturor datelor ce pot interesa 
aeronavele, în mod obişnuit sau pe care trebuie să 
le furnizeze în cadrul autorizărilor. 
3.2.2.2. Înregistrarea informaţiilor meteorologice 
provenite de la echipajele aflate în zbor şi 
transmiterea acestora din proprie iniţiativă sau la 
cerere echipajelor interesate, pe lângă informaţiile 
meteorologice furnizate de către serviciile de 
specialitate . 
3.2.2.3. Transmiterea din propria iniţiativă a  
informaţiilor meteorologice primite de la echipajele 
aflate în zbor, către structura meteorologică 
responsabilă în interval de 30 de secunde de la 
primirea acestora. 
3.2.3. Atunci când deţin informaţii, ATCU 
informează aeronavele despre existenţa baloanelor 
grele sau medii, libere – nepilotate. 
3.2.4. Metodele de transmitere a informaţiilor sunt: 
3.2.4.1 La iniţiativa ATCU solicitându-se aeronavei 
interesate confirmarea recepţiei. 
3.2.4.2. Apel general fără confirmarea recepţiei 
către toate aeronavele interesate dar numai în 
cazuri excepţionale, când este necesară o 
comunicare urgentă interesând mai multe 
aeronave. 

 
- all operational air traffic control structures in their 
areas of responsibility. 
3.2.2. The Air Traffic Control Service has priority 
over MFIS, depending on the situation. While 
approaching the airfield for landing, taking off or in 
case of emergency, the crews need additional 
information, other than the data required for their 
control. In order to accomplish this, ATCU will 
(execute) perform the following tasks: 
 
 
3.2.2.1. Obtaining all information of interest to the 
aircraft or information needed for clearances/ 
authorizations. 
3.2.2.2. Recording of the meteorological information 
received from the airborne crews and sending this 
information, voluntarily or on request, to the 
interested crews, in addition to the meteorological 
information provided by the specialized services. 
 
3.2.2.3. Sending voluntarily the meteorological 
information received from the airborne crews to the 
designated meteorological structure within 30 
seconds. 
 
3.2.3. When having the information, ATCU inform 
the aircraft about the existence of unguided heavy 
or medium balloons. 
3.2.4. The methods of sending the information are: 
3.2.4.1. At ATCU own initiative, requesting 
confirmation from the aircraft. 
3.2.4.2. General call without acknowledgement to 
all interested aircraft only in certain situations when 
several aircraft are interested in immediate 
communication. 

 
3.2.4.3. Emisiune automată pentru informare 
generală. 
3.2.4.4. La cererea aeronavei. 
3.2.5. ATCU trebuie să primească informaţiile cele 
mai recente privind atât condiţiile meteorologice 
existente cât şi cele prevăzute pentru zona lor de 
responsabilitate, pe traiectele pe care urmează să 
execute zbor şi la aerodromurile de rezervă în 
scopul de a informa echipajele aeronavelor şi de a 
asigura desfăşurarea zborului în siguranţă. 
3.2.5.1. Aceste informaţii sunt furnizate de ATCU 
sub formă de buletine meteorologice informative, 
hărţi meteorologice, hărţi radar, avertizări, prevederi 
de avertizare, prevederi lunare, tabele astronomice, 
fotografii ale sistemelor noroase luate prin satelit, 
etc. 
3.2.6. ATCU au obligaţia de a retransmite altor 
structuri militare prin legături sol-sol cererea 
aeronavelor care nu au putut fi rezolvate direct din 
cauza întreruperii legăturii radio sau când 
transmiterea datelor cerute de acestea nu au putut 
fi realizate din diferite motive. 
3.2.6.1. ATCU vor retransmite, de asemenea, la 
cererea aeronavelor sau din proprie iniţiativă către 
alte structuri militare sau civile de control a traficului 
aerian orice informaţie care o deţin referitoare la 
poziţia aeronavelor în zbor sau la o eventuală 
situaţie dificilă în care s-ar putea găsi sau se 

 3.2.4.3. Automatic transmission of general 
information. 
3.2.4.4. On request from the aircraft. 
3.2.5. ATCU must receive the latest information on 
the existing meteorological (weathen conditions) as 
well as the information on their area of 
responsability, on the flight routes and at the extra 
airfields in order to inform the crews on the aircraft 
and to ensure the glight security. 
 
3.2.5.1. This information is delivered by ATCU as 
weather bulletins, meteorological maps, radar maps 
(charts), warnings, earning provisions, monthly 
provisions, astronomical charts, satellite 
photographs of cloud formations, etc. 
 
3.2.6. ATCU will send the request  by ground–to–
ground transmission – to the aircraft that couldn’t be 
given a solution directly because of radio 
transmission failure or when the required data 
couldn’t be sent because of certain reasons. 
 
3.2.6.1. Any information regarding the aircraft 
position during the flight or a possible difficult 
situation in which they may find themselves will also 
be sent to other military or civilian air traffic control 
structures by ATCU on they own initiative or at the 
aircraft request. 
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găsesc acestea. 
3.2.7. Informaţiile furnizate de MFIC sau ATCU nu 
pot fi considerate de echipaje ca autorizări sau 
instrucţiuni. Pilotul rămâne singurul responsabil 
pentru luarea hotărârii de a modifica datele 
prestabilite ale zborului în baza informaţiilor primite. 
 
3.3. Informarea radar 
3.3.1. Folosirea radarului în asigurarea MFIS nu 
scuteşte pilotul de nici una din responsabilităţile 
sale, lui revenindu-i sarcina de a lua hotărârea 
finală în legătură cu informaţiile primite. Funcţiile 
radarului fiind asigurarea MFIS se realizează prin 
informaţiile prezentate pe un ecran radar şi care se 
utilizează pentru a furniza aeronavelor identificate 
următoarele: 
3.3.1.1. Informaţii asupra oricărei aeronave a cărei 
traiectorie observată reprezintă un pericol de 
abordaj pentru aeronava identificată radar precum 
şi sugestii şi avize privind măsuri de evitare. 
3.3.1.2. Informaţii asupra fenomenelor 
meteorologice importante şi pe cât posibil, avize 
asupra celui mai corespunzător mod de evitare a 
acestor zone cu condiţii meteorologice periculoase 
zborului. 
3.3.1.3. Informaţii destinate a ajuta navigaţia 
aeronavei 
3.3.2. Atunci când traiectoria observată a unei 
aeronave identificate se intersectează cu cea a unei 
aeronave necunoscute, indicând un pericol de 
abordaj, ATC va informa aeronava identificată 
despre: 
- prezenţa aeronavei necunoscute şi dacă aeronava 
identificată cere sau dacă ATC consideră că situaţia 
justifică acest lucru îi va indica măsurile de evitare a 
abordajului; 
- nu mai există nici un risc de abordaj. 

 
3.2.7. The information delivered by MFIC or ATCU 
cannot be considered clearances or instructions by 
the crews. The pilot is the only one who is 
responsible for making the decision of changing the 
pre-established flight data on the basis of the 
received information. 
3.3. Radar informing 
3.3.1. The use of the radar in MFIS does not 
exempt the pilot from any of his responsibilities, 
being his duty to make the final decision regarding 
the received information. As the function of the 
radar is MFIS esurient, it is accomplished by the 
information displayed on a radar screen, being used 
in order to provide the identified aircraft the 
following: 
3.3.1.1. Information on any aircraft with a trajectory 
which represents the danger of collision for the 
aircraft identified by radar as well as suggestions 
and notifications regarding avoidance methods. 
3.3.1.2. Information on important meteorological 
phenomena and notifications about the most proper 
way of avoiding the areas where the weather 
conditions are dangerous for the flight. 
 
3.3.1.3. Information in order to help the aircraft 
navigation 
3.3.2. When the observed trajectory of an identified 
aircraft intersects the trajectory of an unidentified 
aircraft, indicating danger of collision, ATC will 
inform the identified aircraft on: 
 
- the presence of the unidentified aircraft; of the 
identified aircraft or the situation requires it, ATC 
will indicate the methods of avoiding the collision; 
 
- there is no more risk of collision. 

 

3.3.2.1. Când traiectoria observată a unei aeronave 
identificate ce execută zbor IFR în afara spaţiului 
aerian controlat, prezintă pericol de abordaj cu cea 
a altei aeronave prima din aceste aeronave va 
trebui: 
- să fie informată asupra necesităţii de a lua măsuri 
de evitare şi dacă o cere pilotul sau ATC consideră 
că situaţia justifică acest lucru i se vor indica măsuri 
de evitare; 
- să fie anunţată că nu mai există nici un risc de 
abordaj. 
3.3.2.2. Informaţiile privind aeronavele a căror 
traiectorii sunt convergente sau conduc la apropieri 
periculoase vor trebui date în forma următoare:  
- poziţia relativă a aeronavei care prezintă pericol 
de abordaj conform metodei poziţiei „limbii mici” a 
unui ceasornic; 
- distanţa faţă de aeronava ce prezintă pericol de 
abordaj în NM sau km; 
- direcţia de zbor a aeronavei ce prezintă pericol de 
abordaj; 
- indicarea timpului şi nivelului aeronavei; 
- viteza relativă a aeronavei dacă elementele 
indicate mai sus nu sunt cunoscute. 
 
3.3.2.3. La furnizarea indicaţiilor către aeronava 
interesată, despre poziţia relativă a aeronavei ce 
prezintă pericol de abordaj, se va considera ora 

 3.3.2.1. When the observed trajectory of an 
identified aircraft executing IFR flight out of the 
controlled airspace is in danger of collision with the 
trajectory of another aircraft, the former aircraft will: 
- be informed on the necessity of avoidance 
methods; if the pilot requires it or ATC considers it, 
avoidance methods will be indicated; 
- be announced there is no more risk of collision. 
 
 
 
3.3.2.2. Information on the aircraft with trajectory 
that are convergent or lead to dangerous 
approaches will be given as it follows: 
- the relative position of the aircraft in danger of 
collision according to the method “the short hand” of 
a clock; 
- the distance to the aircraft which is in danger of 
collision in NM or km; 
- the flight direction of the aircraft which is in danger 
of collision; 
- indication of the aircraft time and level; 
- the relative speed of the aircraft if the elements 
above are not known. 
 
3.3.2.3. When providing the indications to the 
interested aircraft regarding the relative position of 
the aircraft in danger of collision, 12.00 hours will be 
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12.00 ca fiind direcţia de deplasare a aeronavei 
căreia îi sunt furnizate informaţiile. 
3.3.2.4. Informarea unei aeronave aflate în viraj, 
despre un eventual pericol de abordaj va fi făcută 
cu indicarea direcţiei de deplasare a celeilalte 
aeronave prin puncte.  
3.3.2.5. Informaţiile privind aeronavele a căror 
traiectorii sunt convergente sau conduc la apropieri 
periculoase vor fi transmise pilotului aeronavei 
interesate cu suficient timp înainte pentru ca acesta 
să poată lua măsurile necesare de evitare a 
aeronavei ce se apropie periculos de traiectoria sa. 
3.3.3. Indicaţiile de nivel ca rezultat al utilizării 
modului C al radarului secundar, chiar dacă 
acestea nu sunt verificate, pot fi utilizate de ATC 
pentru utilizarea informaţiilor referitoare la pericolele 
de abordaj.  
3.3.3.1. Dacă indicaţiile de altitudine determinate în 
modul C referitoare la una sau două aeronave nu pot 
fi verificate de către ATC, acesta va informa pilotul 
aeronavei interesate despre pericolul de abordaj cu 
precizarea că indicaţiile referitoare la nivelul de zbor 
al aeronavei ce prezintă pericol nu au fost verificate, 
comunicându-i în continuare pilotului nivelul de zbor 
afişat pe radar şi, eventual, indicativul acestei 
aeronave. 
3.3.3.2. În cazul în care indicaţiile de altitudine 
afişate pe ecranul radar în mod C au fost verificate, 
ATC va înştiinţa neîntârziat pilotul despre aceasta. 
3.3.4. Pilotul unei aeronave care pare a intra într-o 
zonă cu condiţii meteorologice periculoase zborului 
va trebui avertizat cu suficient timp înainte pentru 
ca el să poată hotărî asupra măsurilor de luat, în 
special pentru a cere indicaţii în privinţa evitării 
zonei respective. 

considered the flight direction for the aircraft that 
receives the information. 
3.3.2.4. A turning aircraft is informed on a possible 
danger of collision by being indicated the flight 
direction through points of the other aircraft. 
 
3.3.2.5. Information regarding the aircraft with 
trajectories that converge or lead to dangerous 
approaches will be sent to the pilot of the interested 
aircraft early enough so that be can apply the 
methods in order to avoid the collision with the 
aircraft approaching his trajectory.  
3.3.3. The level indications as a result of using the 
C mode of the secondary radar can be used by the 
ATC, even without checking them in order to inform 
on the collision dangers. 
 
3.3.3.1. If the altitude indications established in the 
C mode for one or two aircraft cannot be checked 
by ATC, it will inform the pilot of the interested 
aircraft on the danger of collision; ATC will mention 
that the indications about the flight level of the 
aircraft in danger were not checked/verified; the 
pilot will receive information on the displayed on the 
radar and on the indicative of this aircraft. 
 
3.3.3.2. If the altitude indications displayed on the 
radar in C mode were verified, ATC will announce 
the pilot about this immediately. 
3.3.4. The pilot of an aircraft that entered an area 
will dangerous weather conditions will have to be 
warned early enough se that he can make 
decisions and ask for directions in order to avoid 
the area. 

3.3.4.1. Când radarul asigură vectorizarea unei 
aeronave, pentru a o face să evite o zonă cu 
condiţii meteorologice periculoase zborului, ATC 
trebuie să se asigure că poate readuce aeronava 
pe traiectoria sa iniţială. 
3.3.4.2. Se va informa aeronava atunci când, după 
indicaţiile radar, aceasta a ieşit din zona 
periculoasă.  
3.3.5. Dacă serviciul radar poate fi furnizat doar 
parţial, pilotul va fi anunţat în consecinţă. 
3.3.6. Dacă afişarea poziţiei unei aeronave pe radar 
devine instabilă la altitudinea de zbor la care se află 
aeronava, unitatea ATC responsabilă trebuie să le 
ceară piloţilor urcarea la o altitudine mai mare, 
menţinându-se, totodată, eşalonările VMC.  
În zona sa de responsabilitate, unitatea ATC este 
autorizată să comunice instrucţiuni.  
Dacă urcarea este necesară pentru identificare 
radar, este responsabilitatea pilotului să evite  
spaţiul aerian care necesită aprobări speciale şi să 
menţină eşalonarea VMC.  
Dacă acest lucru este imposibil, pilotul va informa 
imediat unitatea ATC. 

 3.3.4.1 When the radar ensures vectoring an 
aircraft in order to avoid an area of dangerous 
weather conditions, ATC must be certain that it can 
bring the aircraft back to its initial trajectory. 
 
3.3.4.2. The aircraft will be informed when it has left 
the dangerous area according to radar indications. 
 
3.3.5. If radar service can be provided partially, the 
pilot will be notified accordingly. 
3.3.6. If the indicated position of the radar becomes 
unstable at the flight level of the aircraft the ATC 
unit must ask crew to climb at the higher level 
maintaining, in the same time, VMC rules. 
In the area of responsibility the ATC unit is 
authorized to give instructions. 
If climbing is necessary in order to allow radar 
identification it is the responsibility of the crew to 
avoid air space which needs special approvals and 
maintain VMC rules. 
 
If this is impossible, the pilot will inform the ATC 
unit. 

 
 
 
 


