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ENR 1.   REGULI ŞI PROCEDURI GENERALE  –  GENERAL RULES AND PROCEDURES 

 ENR 1.1. Reguli generale                 General Rules    
 
1.  Zborul aeronavelor militare în România 
 
1.1.  Trafic aerian general 
1.1.1. Traficul aerian general (GAT) reprezintă 
zborurile efectuate în concordanţă cu regulile şi 
reglementările internaţionale (ICAO) şi/sau legile 
aviaţiei civile naţionale. 
 
1.1.2. Zborurile traficului aerian general sunt, de 
regulă, efectuate pe rute ATS în spaţiul aerian 
inferior/superior şi controlate de unităţi de control al 
traficului aerian civil. Se vor aplica regulile civile 
specifice fiecărui serviciu de trafic aerian furnizat. 
1.2.  Traficul aerian operaţional 
1.2.1. Traficul aerian operaţional (OAT) reprezintă 
zborurile aeronavelor militare care nu sunt 
efectuate conform reglementărilor aplicabile 
zborurilor GAT, ci sunt în conformitate cu regulile şi 
procedurile stabilite de autorităţile militare 
competente. 
1.2.2. Zborurile operaţionale (OAT) sunt efectuate 
în afara rutelor ATS, rutelor RNAV sau TMA 
Bucureşti.  
Aceste zboruri sunt controlate/monitorizate de 
unităţile militare de control al traficului aerian 
corespunzătoare sau unităţi ale Centrului de 
Operaţii Aeriene (AOC). 
Aceste zboruri sunt, în principiu, controlate/ 
monitorizate în conformitate cu regulile şi 
procedurile stabilite de autoritatea aeronautică 
militară competentă; pentru zborurile din traficul 
aerian operaţional efectuate pe rutele ATS/RNAV, 
serviciul ATC este efectuat în conformitate cu 
reglementările civile în vigoare. 
1.2.3. Zborurile din traficul aerian operaţional pot fi 
efectuate ca: 
- zboruri IFR sau VFR folosind serviciul ATC 
- zboruri VFR în spaţiului aerian necontrolat 
- zboruri VFR necontrolate în spaţiul aerian 
temporar rezervat (TSA/TRA) 
- zboruri de apărare aeriană 
- zboruri speciale. 
1.2.4. Pentru a indica traficul aerian operaţional se 
introduce combinaţia: RMK/OAT, în planul de zbor, 
la punctul 18. 
Sistemul militar de date zbor (FDP/FDEx) 
procesează numai planuri de zbor OAT. Aceste 
FPL nu vor fi expediate către sistemul civil de 
procesare date zbor. 
1.3.  Zborurile de poliţie aeriană 
Zborurile de poliţie aeriană sunt efectuate pentru a 
intercepta/identifica aeronave care utilizează 
neautorizat spaţiul aerian naţional. Aceste zboruri 
sunt efectuate în conformitate cu reglementările 
autoritaţii aeronautice militare. 
Zborurile de poliţie aeriană sunt: 
- pentru apărarea imediată a României, şi 
- pentru a garanta integritatea spaţiului său aerian. 
Ele sunt prioritare altor zboruri, cu excepţia: 
- zborurilor cu situaţie de urgenţă declarată la bord 
şi/sau  

 1.  Flights of Military Aircraft within the 
Romanian airspace 
1.1.  General Air Traffic  
1.1.1. General Air Traffic (GAT) consists of flights 
that are conducted in accordance with the rules and 
regulations of the International Civil Aviation 
Organization (ICAO) and/or the national civil 
aviation law.  
1.1.2. Flights of general air traffic are normally 
performed on ATS Routes/upper ATS Routes and 
controlled by civil air traffic control units. Pertinent 
civil regulations will apply to the performance of 
ATC service. 
1.2. Operational Air Traffic  
1.2.1. Operational Air Traffic (OAT) consists of 
flights of military aircraft which are not conducted in 
accordance with the regulations applicable to the 
General Air Traffic, but in compliance with the rules 
and procedures established by the appropriate 
military authorities.  
1.2.2. Flights of operational air traffic are normally 
conducted outside ATS Routes/RNAV Routes, TMA 
Bucharest. 
These flights are controlled/ monitored by the 
appropriate ATC units or units of the Air Operations 
Centre (AOC).  
 
These flights are basically controlled/ monitored in 
compliance with the rules and procedures 
established by the appropriate military authorities; 
for flights of operational air traffic conducted on ATS 
routes/RNAV Routes, the ATC service is performed 
in accordance with the relevant civil regulations.  
 
1.2.3. Flights of operational air traffic may be 
performed as:  
- IFR flights or VFR flights using ATC service 
- VFR flights within uncontrolled airspace  
- uncontrolled VFR flights in reserved airspace 
(TSA/TRA) 
- air defense flights 
- special flights. 
1.2.4. To indicate operational air traffic, the letter 
combination: RMK/OAT shall be inserted in the 
flight plan item 18.  
Military Flight Data Processing (FDP/FDEx) is 
processing only OAT FPL. These FPL will not sent 
to civilian Flight Data Processing. 
 
1.3. Air Defense Flights   
Air defense flights are carried out to 
intercept/identify other aircraft. These flights are 
conducted in accordance with the military authority 
regulations. 
 
Air defense flights are  
- for the immediate defense of Romania, and 
- in order to guarantee the integrity of its airspace.  
They are handled with priority to all other air traffic 
with the exception of flights:  
- where an emergency situation is obvious and / or 
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- zborurilor deturnate sau ameninţate cu 
deturnarea. 

those affected or threatened by unlawful 
interference.   

 
Zborurile de securitate sunt efectuate în condiţii 
meteorologice instrumentale (IMC) şi vizuale 
(VMC). 
1.3.2. Zborul de apărare aeriană – zbor de 
antrenament de securitate, este executat pentru a 
obţine eficienţă în sistemul aerian de apărare. 
Acestea trebuie tratate cu aceeaşi prioritate ca 
zborurile de stat. 
1.3.3. Zborul de antrenament pentru apărare 
aeriană 
1.4.  Avioane ţintă 
1.4.1. Sub controlul AOC, unităţile de zbor 
efectuează zborul de antrenament pentru 
identificarea vizuală a unor aeronave pilotate, care 
servesc drept ţinte. 
Avioanele ţintă se împart în: 
- avioane ţintă (zbor VFR) 
- avioane ţintă dirijate (zbor IFR). 
 
1.4.2. Interceptarea avioanelor ţintă este admisă 
doar cu condiţia ca informaţiile referitoare la 
înălţimea lor să fie disponibile. 
1.4.3. Interceptarea avioanelor ţintă este permisă  
în spaţiul aerian controlat şi în condiţii de zbor 
VMC. Anterior, trebuie să fie coordonate cu unitatea 
de control a spaţiului aerian (ATC) competentă şi 
trebuie obţinut consimţământul echipajului 
aeronavei ţintă. 
1.4.4. În timpul interceptării trebuie urmate 
următoarele proceduri: 
- aeronava să emită în mod „C” 
- avioanele ţintă să nu facă manevre de evitare 
imprevizibile 
- trebuie menţinută o distanţă minimă iniţială de 
1000 ft (verticală şi orizontală) între avionul ţintă şi 
interceptor. 
1.4.5. Reglementările pentru interceptarea 
aeronavelor civile conform ENR 1.12 nu sunt 
afectate. 
 
2. Reglementările zborurilor militare 
operaţionale 
Aceste reglementări sunt aplicabile pentru toate 
zborurile militare operaţionale pe timp de pace 
deasupra teritoriului României. Pentru toate 
aeronavele militare care operează pe teritoriul 
României procedurile şi reglementările publicate 
aici sunt obligatorii. 
 
2.1.  Generalităţi 
2.1.1. Aeronavele pot zbura numai dacă sunt 
prevăzute cu echipament/echipament auxiliar de 
urgenţă necesar pentru zbor/misiune. 
 
2.1.2. Documentaţia necesară pentru zborul unei 
aeronave trebuie să fie existentă la bord.  
2.1.3. Persoanele care nu-şi pot efectua atribuţiile 
funcţionale de pilot sau membru al echipajului de 
zbor urmare a consumului de alcool sau a altor 
substanţe psihoactive sau a deficienţelor fizice sau 
mentale nu vor fi admise să execute misiuni. 
Consumul de alcool este interzis cu 12 ore înainte 
de zbor. 

 Security flights are performed under instrument 
meteorological conditions (IMC) and visual 
meteorological conditions (VMC). 
1.3.2. Air defense - practice security flights are 
security flights to obtain the efficiency of the air 
defense system. They are handled with the priority 
of government flights.  
 
1.3.3. Air defense - training flights.  
 
1.4. Targets of Opportunity  
1.4.1. In cooperation with the AOC, flying units 
conduct visual identification air defense training 
flights acting on targets of opportunity.  
 
Targets of opportunity are divided into: 
- Targets of Opportunity (VFR Flight plan) 
- Coordinated Targets of Opportunity (IFR Flight 
plan) 
1.4.2. Intercepts against targets of opportunity are 
only admissible below FL 195 and with the proviso 
that current altitude information is available.  
1.4.3. Intercepts against coordinated targets of 
opportunity are only admissible in controlled 
airspace and in VMC. They must have been 
previously coordinated with the competent air traffic 
control unit (ATC) and the consent of the aircrew 
must have been obtained. 
1.4.4. During the intercept, the following procedures 
are to be applied:  
- aircraft shall transmit Mode C 
- the target of opportunity must not take evasive 
actions 
- a minimum initial distance of 1000 ft (vertical or 
horizontal) shall be maintained by the interceptor.  
 
1.4.5. The rules for the interception of civil aircraft 
according ENR 1.12 are not affected. 
 
 
2. Military Flight Operations Regulations  
 
These regulations are applicable to any military 
flight operations at peace time over the territory of 
the Romania. For all military aircraft operating in 
Romania, procedures and regulations as published 
here are mandatory. 
 
 
2.1. General  
2.1.1. Aircraft may be operated only if they are 
provided with the equipment/additional 
equipment/emergency equipment required for the 
conduct of the flight/mission. 
2.1.2. The documentation required for the operation 
of an aircraft is to be carried on board.  
2.1.3. Persons who are in impossibility of 
performing their functions as pilot or crew member 
as a result of the consumption of alcoholic 
beverages or other intoxicating agents, or due to 
mental or physical deficiencies, shall not be 
employed. The consumption of alcohol is prohibited 
within a period of 12 hours before commencing the 
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flight. 
 
2.1.4. Ordinul de misiune este obligatoriu pentru 
fiecare zbor şi are formă tipizată, stabilită de 
autoritatea aeronautică militară. Ordinul de misiune 
stabileşte: 
- pilotul/pilotul comandant de aeronavă 
- membrii echipajului 
- persoanele care nu fac parte din membrii 
echipajului – dar care îndeplinesc funcţii 
corespunzătoare misiunii la bordul aeronavei. 
Ordinul de misiune trebuie să fie emis în formă 
scrisă corespunzătoare şi păstrat în dosar timp de 
doi ani. 
 
2.1.5. De regulă pentru zborurile militare OAT 
(VFR/IFR) se completează plan de zbor. 
Excepţii: 
- operaţiuni aeriene de apărare (zboruri de 
securitate, antrenamente de zbor de securitate) 
- zboruri operaţionale pentru misiuni SAR/ajutor de 
urgenţă. 
Traiectele de zbor VFR sau segmente ale  
traiectelor de zbor VFR vor fi indicate în planul de 
zbor. Dacă traiectele nu pot fi trecute la punctul „15” 
al planului de zbor, principalele puncte de viraj vor fi 
specificate la punctul „18”, după RMK/ROUTE VIA. 
Aceste puncte de viraj trebuie, de asemenea, 
exprimate cu ajutorul coordonatelor sau codului de 
identificare al mijlocului de radionavigaţie. 
 
2.2.  Cercetarea accidentelor şi incidentelor 
cu aeronavele militare pe teritoriul naţional 
2.2.1. Cercetarea accidentelor şi incidentelor cu 
aeronavele militare este responsabilitatea Secţiei 
Siguranţă Aeronautică din ROAF  
2.2.2. Procedurile pentru echipajele străine sunt 
prezentate în ENR 1.14. 
 
3.  Conduita în spaţiul aerian 
3.1. Îndatoririle participanţilor la traficul 
aerian 
3.1.1. Fiecare participant la traficul aerian trebuie să 
se asigure că siguranţa şi ordinea traficului aerian 
precum şi securitatea persoanelor nu vor fi puse în 
pericol. 
3.1.2. Zgomotul provocat de zbor nu trebuie să fie 
peste limita impusă de condiţiile de zbor. Cu 
excepţia decolării, utilizarea forţajului sub 10 000 m 
AGL în timpul zborului deasupra uscatului este 
permis doar când o cere siguranţa zborului sau 
misiuni de apărare. 
3.1.3. În timpul zborului şi al rulajului, aeronava 
trebuie să fie pilotată de pilotul comandant, cu 
excepţia zborurilor  şcoală, cu echipajul format din 
instructor şi elev, în timpul cărora aeronava poate fi 
pilotată de elev. 
3.1.4. Pilotul comandant este principala autoritate în 
conducerea aeronavei. Pe timpul zborului, aterizării, 
decolării şi rulajului el trebuie să ia măsurile 
necesare pentru siguranţa zborului şi menţinerea 
securităţii şi ordinii la bord. Toate persoanele de la 
bord trebuie să îndeplinească instrucţiunile sale. 

 2.1.4. A flight order is required for each flight. The 
flight order is in a standardized form, established by 
the Military Aeronautical Authority: 
- the pilot/pilot in command of the aircraft,  
- the crew members of the flight, 
- persons not belonging to the crew, who are in 
charge of specific mission related functions on 
board. 
 
The flight order has to be issued appropriately in 
written form and kept on file for two years.  
 
 
2.1.5. On principle, flight plans are to be filed for all 
military flight OAT (VFR/IFR) movements.  
Exceptions:  
- Air defense operations (security flights, practice 
security flights)  
- Operational flights for SAR missions/urgent 
emergency aid.  
The flight route of VFR flights or VFR flight 
segments are to be indicated in the flight plan. If the 
route cannot be entered in item 15 of the flight plan, 
its significant turning points are to be stated in item 
18 behind the identification group RMK/ROUTE 
VIA. These turning points can either be expressed 
by means of the coordinates or the identification of 
radio navigation facilities.  
  
2.2. Handling of Accidents and Incidents 
with Military Aircraft in Romania 
2.2.1. The investigation of accidents and incidents 
with military aircraft is the responsibility of the Air 
Safety Department in ROAF. 
2.2.2. Procedures for foreign aircrews have been 
laid down in ENR.1.14. 
 
3. Conduct in Airspace  

3.1. Tasks of Air Traffic Participants  
 
3.1.1. Each air traffic participant shall act such as 
air traffic safety and order are ensured and no other 
person is endangered. 
 
3.1.2. The noise caused by operating an aircraft 
shall not exceed the reasonable limits determined 
by the flight conditiond. Except for takeoff, the use 
of afterburner below 10 000 m AGL during flights 
over land is permitted only if required for flight 
safety reasons or defense missions.  
3.1.3. When airborne and on the ground (taxiing) 
aircraft shall be operated by a pilot in command, 
except for the training flights, when crew includes 
instructor and trainee and the aircraft can be flown 
by the trainee. 
3.1.4. The pilot in command is the ultimate authority 
on operating the aircraft. During flight, takeoff, 
landing and taxiing, he shall take appropriate 
measures for the safe conduct of the flight and to 
maintain safety and order on board. All persons on 
board shall follow his necessary and pertinent 
instructions. 

 

3.1.5. Operarea unei aeronave este supusă  3.1.5. The operation of an aircraft is governed by 
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regulilor generale de zbor, iar pilotarea unui avion 
este supusă şi regulilor VFR şi IFR. 
 
 
3.1.6. Regulile de zbor VFR, pot fi aplicate atunci 
cand valorile vizibilităţii, plafonului şi distanţei 
aeronavei faţă de nori sunt egale sau mai mari 
decat minimele stabilite. În aceste condiţii de zbor, 
pilotul poate zbura conform regulilor IFR dacă 
indică acest lucru în planul de zbor. O instrucţiune 
din partea unităţii ATC de a efectua un zbor VFR 
conform regulilor IFR, pentru siguranţa zborului, 
trebuie urmată dacă ordinul de misiune şi alte 
precondiţii sunt compatibile cu aceasta. 
 
3.1.7. Dacă valorile stabilite pentru cazurile 
particulare de zbor VFR nu sunt îndeplinite, atunci 
trebuie aplicate cu întâietate regulile de zbor IFR. În 
zonele controlate sub aceste condiţii de zbor, pilotul 
poate executa un zbor special VFR dacă minima 
stabilită pentru fiecare caz particular este atinsă şi 
controlorul de trafic aerian îi acordă autorizarea 
ATC. 
 
3.1.8. Dacă unităţile de control al traficului aerian nu 
au acordat altă autorizare ATC, pe timpul zborurilor 
IFR în zone controlate, pilotul trebuie să respecte 
procedurile instrumentale de apropiere şi plecare 
stabilite la aerodromul respectiv. 
 
3.1.9. Cu excepţia situaţiilor de urgenţă, devierile de 
la procedurile de zbor sunt permise numai în cazul 
în care se primesc instrucţiuni sau în cazul în care 
pilotul o cere şi obţine acordul unităţii responsabile 
ATC. 
 
3.2.  Reguli generale de zbor 
3.2.1. Structura spaţiului aerian publicată în AIP 
Romania şi MIL AIP Romania este obligatorie 
pentru operaţiunile de zbor militare.  
3.2.2.  În zonele interzise (LRP), zborul aeronavelor 
este interzis. 
3.2.3. Zonele cu restricţii de zbor (LRD si LRR) pot 
fi traversate dacă: 
- restricţiile permit, sau 
- trebuie îndeplinită o misiune în această zonă 
pentru care s-a obţinut aprobarea de la structura 
responsabilă din această zonă, sau 
- unitatea responsabilă ATC a acordat aprobarea 
de traversare. 
 
3.3.  Înălţimile minime pentru zborurile VFR 
3.3.1. Următoarele înălţimi minime se folosesc în 
zborurile VFR. 
Aeronavele pot zbura sub aceste înălţimi pentru 
decolare şi aterizare, în cazul elicopterelor pentru 
zborul la punct fix, pe timpul executării misiunilor de 
luptă şi în zone special destinate.  
Înălţimile minime sunt: 
3.3.1.1. Pentru aeronavele cu aripă fixă  300 m 
(1000 ft) AGL, pentru elicoptere  100 m (300 ft). 

the general flight rules, the piloting of an aircraft 
during flight additionally subordinates to the Visual 
Flight Rules (VFR) or the Instrument Flight Rules 
(IFR).  
3.1.6. Visual Flight Rules (VFR) may be applied, 
when the values for visibility, the height of the 
ceiling and the aircraft distance from clouds are 
reached or exceed the established minimums.  
In these flight conditions, the pilot may fly according 
to Instrument Flight Rules, if he indicates it in the 
flight plan. An instruction given by the responsible 
Air Traffic Control unit to conduct a planned VFR 
flight according to IFR for flight safety reasons shall 
be followed if the flight order and other 
preconditions are compatible with this instruction. 
3.1.7. Flight conditions, in which Instrument Flight 
Rules (IFR) must be applied, prevail if the values 
established for individual cases for Visual Flight 
Rules are not reached.  
In control zones, under these flight conditions, the 
pilot may conduct a Special VFR Flight if the 
minima established for individual cases are reached 
and the responsible Air Traffic Control unit grants 
an ATC clearance.  
3.1.8. Unless the responsible Air Traffic Control unit 
has granted a different ATC clearance, the pilot 
shall comply with the prescribed flying procedures 
during flights within control zones, in case of 
approaches to and departures from aerodromes 
with Air Traffic Control units and during IFR flights.  
3.1.9. Except for emergency situations, deviations 
from the flying procedures are permitted only upon 
instruction or, in case of a pilot request, upon 
approval by the responsible Air Traffic Control unit. 
 
 
3.2. General Flight Rules  
3.2.1. The airspace structure promulgated in the 
AIP Romania and MIL AIP Romania is mandatory 
for military flight operations.  
3.2.2. Prohibited areas (LRP) shall not be entered.  
 
3.2.3. Restricted areas (LRD and LRR) and special 
activity areas may be entered if  
- the restrictions permit, or  
- a specific mission is to be accomplished within this 
area and the approved agencies responsible for 
these areas have given their approval, or  
- the responsible Air Traffic Control unit has granted 
the permission to transit. 
 
3.3. Minimum Heights for VFR Flights  
3.3.1. The following minimum heights apply to 
VFR flights.  
Aircraft may fly below these heights only if required 
for takeoff and landing, and, in case of helicopters, 
hovering during fight missions and within specially 
assigned areas. 
Minimum heights:  
3.3.1.1. For fix wing aircraft 300m(1000 ft), for 
helicopters 100 m (300 ft). 

 
3.3.1.2. Deasupra oraşelor cu o populaţie mai mare 
de 100.000 de locuitori: Arad, Bacău, Baia Mare, 
Botoşani, Braşov, Brăila, Buzău, Cluj-Napoca, 
Constanţa, Craiova, Drobeta-Turnu-Severin, 

 3.3.1.2. over cities with a population of more than 
100000: Arad, Bacău, Baia Mare, Botoşani, Braşov, 
Brăila, Buzău, Cluj-Napoca,  
Constanţa, Craiova, Drobeta Turnu Severin, 
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Focşani, Galaţi, Iaşi, Oradea, Piatra-Neamţ, Piteşti, 
Ploieşti, Râmnicu-Vâlcea, Satu Mare, Sibiu, 
Suceava, Târgu Mureş, Timişoara, Bucureşti. 
-  600 m (2000 ft) pentru aeronavele cu aripă fixă; 
- 300 m (1000 ft) pentru elicoptere pe o rază de 
2000 ft deasupra celui mai înalt obstacol. 
Oraşele cu o populaţie mai mică de 100.000 de 
locuitori şi alte zone dens populate nu trebuie 
survolate sub aceste înălţimi, dacă este posibil. 
3.3.1.3. Pentru zborurile de deplasare 600 m (2000 
ft) AGL atât timp cât din motive de securitate nu 
este necesară o înălţime mai mare. 
Zborurile la înălţimi mai mici sunt permise, cu 
respectarea cerinţelor paragrafului 3.3.1.1 şi 3.3.1.2 
dacă reglementările, în special pentru zborul VFR şi 
autorizarea ATC permit o înălţime mai mică. 
 
3.3.1.4. Zborurile sub 1000 m (3000 ft) AGL sunt 
zboruri la mică înălţime. Detalii pentru emiterea de 
ordine pentru astfel de zboruri precum şi 
planificarea şi efectuarea lor sunt stabilite în ENR 
1.15 „Zboruri la mică înălţime”. 
3.3.1.5. Zborul deasupra mării, în zonele de coastă 
intră sub incidenţa reglementărilor ENR 1.1., 
paragraful 3.14.  
 
3.3.2. Este interzis zborul sub poduri, structuri 
similare, cablurile de înaltă tensiune şi antene.  
 
3.3.3. Nivelul minim de zbor, deasupra solului şi 
mării, pentru zborurile supersonice este FL 330 
(10000 m). 
Se permit zboruri sub aceste minime numai pentru 
zboruri de apărare a securităţii aeriene. 
3.3.4. Aruncarea obiectelor sau substanţelor din 
avioanele militare este interzisă. 
Excepţiile sunt permise: 
- dacă un ordin a fost emis  
- pe baza unei proceduri stabilite 
- în zonele special destinate 
- în locurile unde persoanele şi obiectele nu sunt în 
pericol 
- în situaţii de urgenţă, când aeronavele, echipajul 
şi pasagerii sunt expuse unor pericole iminente. 
 
 
3.4.   Evitarea coliziunilor/regula priorităţii de 
dreapta 
3.4.1. Pentru a evita coliziunile pilotul trebuie să 
menţină o distanţă adecvată faţă de celelalte 
aeronave şi obstacole. În timpul zborului, exceptând 
decolarea şi aterizarea şi pe timpul zborului la punct 
fix cu elicopterul, trebuie menţinută o distanţă de 
minim 150 m faţă de clădiri şi obstacole.  
În cazul zborului cu elicopterele, această distanţă 
poate fi mai mică în funcţie de împrejurări şi 
misiune. Acestea nu afectează reglementările 
privind înălţimea minimă. 

Focşani, Galaţi, Iaşi, Oradea, Piatra-Neamţ, 
Piteşti, Ploieşti, Râmnicu-Vâlcea, Satu Mare, 
Sibiu, Suceava, Târgu Mureş, Timişoara, Bucureşti  
-  600 m (2000 ft) for fixed wing;  
- 1000 ft for helicopters within a radius of 2000 ft 
above the highest obstacle. 
Towns with a population of less than 100.000 and 
other densely populated areas should not be 
overflown below these heights, if possible. 
3.3.1.3. For cross-country flights, mainly 2000 ft 
AGL, as far as it is not required a higher level for 
safety reasons. Flights at a lower height are 
allowed, while following the requirements of Para. 
3.3.1.1 and 3.3.1.2, if regulations, especially on 
compliance with airspace control, Visual Flight 
Rules, and with ATC clearances, permit a lower 
height.  
3.3.1.4. Flights below 1000 m (3000 ft) AGL are 
low-level flights. Details on issuing orders for such 
flights as well as their planning and conduct are 

determined in ENR 1.15 “Low Level Flights”.  
 
3.3.1.5. Flights over sea over the coastal areas are 
subject to the special regulations laid down in ENR 
1.1, Para 3.14. 
 
3.3.2. The flight under the bridges and similar 
structures as well power lines and antennas shall 
not be conducted by any aircraft.  
3.3.3. The minimum flight level for supersonic flights 
is FL 330 (10000 m) over land and over sea. 
 
Deviations from these minimum flight levels are 
permitted for air defense security flights only. 
3.3.4. Dropping or dumping of objects or 
substances from military aircraft is prohibited as a 
matter of principle. Exceptions are allowed: 
- if a flight order has been given; 
- on the basis of defined procedures; 
- in special designated areas; 
- in places where individuals and objects are not 
endangered; 
 - in emergency situations where the aircraft and its 
crew and passengers are exposed to imminent 
hazards. 
 
3.4. Avoidance of Collisions/Right-of-Way 
Rules  
3.4.1. To avoid collisions, the pilot shall maintain an 
adequate distance to other aircraft and obstacles. 
During the flight, except during takeoff and landing, 
and during hovering with helicopters, a minimum 
distance of 500 ft (150 m) shall be maintained to 
individual buildings or other obstacles. In case of 
helicopter flights, this minimum distance may be 
less if required depending on type and the 
circumstances of the mission. This does not affect 
the regulations regarding the minimum heights. 

 
 
3.4.2. Trebuie aplicate următoarele reguli ale 
priorităţii de dreapta,: 
3.4.2.1. La apropierea aeronavelor frontal una de 
cealaltă, acestea trebuie să execute viraj dreapta 
pentru evitarea coliziunii. 
3.4.2.2. Dacă două aeronave au traiectorii 

 3.4.2. The following right-of-way rules shall be 
applied:  
3.4.2.1. Aircraft approaching each other head-on 
shall give way to the right in case of a collision 
hazard.  
3.4.2.2. If two aircraft are on converging tracks at 



ENR 1.1 - 6 
MIL  AIP  ROMANIA                                                                                                                                                      1 OCT 2010 

___________________________________________________________________________________________ 
AAMN                                                                                                                                                                                                    ORIGINAL 

convergente, la aproape acelaşi nivel de zbor, 
aeronava care vine din stânga trebuie să acorde 
prioritate.  
În toate împrejurările, următoarele aeronave trebuie 
să acorde prioritate: 
a) aeronavele cu motor mai grele decât aerul 
trebuie să acorde prioritate dirijabilelor, planoarelor, 
deltaplanelor şi baloanelor; 
b) aeronavele cu motor mai grele decât aerul 
trebuie să acorde prioritate aeronavelor care 
remorchează alte aeronave sau obiecte. 
3.4.2.3. Aeronavele care se află în faza de 
apropiere finală şi aterizare trebuie să primească 
prioritate. 
3.4.2.4. Dacă mai multe aeronave se află simultan 
pe panta de aterizare la un aerodrom, aeronava 
care zboară mai sus acordă prioritate aeronavei 
care zboară mai jos. O aeronavă care zboară mai 
jos nu trebuie să traverseze traiectul sau să 
depăşească altă aeronavă care este aproape de 
aterizare. 
 
3.4.2.5. O aeronavă poate decola numai dacă nu 
există nici un pericol evident de coliziune. 
3.4.2.6. O aeronavă trebuie să acorde prioritate 
altei aeronave care în mod evident, se află în 
dificultate de a manevra. 
3.4.2.7. Regulile privind prioritatea de dreapta nu 
degrevează piloţii de obligaţia lor de a acţiona astfel 
încât să evite o coliziune. 
3.4.2.8. Aeronavele care zboară în formaţie strânsă 
sunt tratate ca o singură aeronavă. 
3.4.3. Apropierea periculoasă trebuie raportată la 
structura de securitate aeriană, după aterizare, pe 
un formular corespunzător. 
3.4.4. O apropiere periculoasă este considerata a 
avea loc atunci când, din perspectiva pilotului, 
siguranţa zborului aeronavei sale este pusă în 
pericol de apropierea de altă aeronavă şi a existat 
pericolul clar de coliziune. Dacă în timpul unei 
apropieri periculoase pilotul are legătură radio 
stabilă cu ATC, acesta trebuie să transmită datele 
disponibile despre apropierea periculoasă (pericol 
de abordaj) la această unitate imediat, astfel încât o 
anchetă să poată fi începută cât mai repede. 
 
3.5.  Traficul de aerodrom 
3.5.1. O persoană care operează cu o aeronavă pe 
sau în apropierea unui aerodrom este obligată: 
3.5.1.1. Să respecte reglementările emise în 
publicaţiile aeronautice pentru traficul aerian pe sau 
în apropierea aerodromului respectiv; 
3.5.1.2. Să respecte instrucţiunile date de unitatea 
de trafic din turnul de control (TWR) sau controlul 
de apropiere (APP); 

almost the same level, the aircraft coming from the 
left shall give way. 
 
However, the following aircraft shall always give 
way:  
a) Engine-powered heavier than air aircraft shall 
give way to dirigible balons, gliders, hang gliders 
and balloons;  
b) Engine-powered aircraft shall give way to aircraft 
which are obviously towing other aircraft or objects.  
 
3.4.2.3. Aircraft on the final approach leg and 
aircraft landing shall be given way. 
 
3.4.2.4. If several aircraft are simultaneously 
approaching to land at an aerodrome, the aircraft 
flying higher shall give way to the aircraft flying 
lower. However, engine powered aircraft, heavier 
than air shall give way to other aircraft in any case. 
An aircraft flying lower shall not undercut or 
overtake another aircraft which is in the final 
approach leg. 
3.4.2.5. An aircraft may take off only if there is no 
apparent collision hazard. 
3.4.2.6. An aircraft shall give way to another aircraft 
which is obviously impeded in its manoeuvrability.  
 
3.4.2.7. The regulations governing the right-of-way 
rules do not relieve the pilots from their obligation to 
act in order to avoid any collision. 
3.4.2.8. Several aircraft flying in a close formation 
are regarded as one single aircraft. 
3.4.3. Near misses shall be reported to responsible 
flight safety organization on the appropriate form, 
after landing. 
3.4.4. A near miss is considered to have happened 
when, in the view of a pilot, the flight safety of his 
aircraft has been jeopardized by the proximity of 
another aircraft so that a clear collision hazard has 
existed. If, at the time of the near miss, the pilot is in 
radio contact with an Air Traffic Control unit, the 
pilot shall transmit the available data of the near 
miss to this unit  immediately so that an 
investigation can be initiated in due course.  
 
 
3.5. Aerodrome Traffic  
3.5.1. A person operating an aircraft on or in the 
vicinity of an aerodrome is obliged  
3.5.1.1. To follow the regulations, published in the 
aeronautical publications, regarding the air traffic on 
or in the vicinity of this aerodrome; 
3.5.1.2. To follow the instructions given by the 
aerodrome control (TWR) or approach control 
(APP); 

 
3.5.1.3. Să urmărească traficul din zona de 
aerodrom pentru a evita orice coliziune; 
 
3.5.1.4. Să intre în trafic astfel încât să nu perturbe 
fluxul acestuia; 
3.5.1.5. Turul de pistă se execută, de regulă, cu 
viraj pe stânga, în afară de cazul când o altă 
procedură este stabilită; 
3.5.1.6. Să decoleze şi să aterizeze cu vânt de faţă, 
exceptând situaţiile impuse din motive operaţionale 

 3.5.1.3. To observe the aerodrome traffic in order to 
avoid collisions;  
 
3.5.1.4. To join  the flow of traffic without disturbing 
it;  
3.5.1.5. To fly all turns to the left when in the traffic 
pattern, during approach to land and after takeoff, 
unless a different procedure has been established; 
 3.5.1.6. To take off and land into the wind, except 
when dictated by special operational and safety 
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de securitate, din cauza unor consideraţii privind 
operaţiile de zbor, alinierea pistelor sau a altor 
condiţii locale; 
3.5.1.7. Să respecte instrucţiunile date prin radio, 
luminile, semnele şi semnalele de la sol. 
3.5.1.8. Să raporteze către autoritatea de aviaţie 
sau controlorului din turnul aerodromului/unitatea 
de informare a serviciului aeronautic, prin telefon 
sau radio înainte de decolare, în afară de cazul 
când un plan de zbor a fost completat şi acceptat 
de unitatea locală ATC; 
3.5.1.9. În măsura în care este posibil să traverseze 
perpendicular pistele pe timpul rulajului şi numai 
dacă acolo nu este o altă aeronavă în procedură de 
apropiere pentru aterizare sau la decolare; 
3.5.1.10. Să elibereze pista după aterizare cât mai 
repede posibil; 
3.5.1.11. Să ia contact cu pista în dreptul 
marcajelor pentru aterizare, în afară de cazul când 
alte proceduri au fost stabilite; 
3.5.1.12. Să urce după decolare sau în caz de 
ratare, cât mai repede posibil, şi zburând în condiţii 
de siguranţă, să înceapă un viraj numai dacă: 
a) viteza minimă cerută pentru virajul în siguranţă a 
fost atinsă; 
b) înălţimea minimă nu este mai mică de 120 m 
(400 ft) AGL (exceptând elicopterele); 
3.5.1.13. Să evite traficul în zona unui aerodrom, în 
afară de cazul când intenţionează să aterizeze pe 
acest aerodrom.  
Excepţii de la aceste reglementări pot fi permise în 
cazuri individuale de unitatea de trafic 
corespunzătoare, în sectorul civil de autoritatea de 
aviaţie civilă competentă. 
3.5.2. O persoană care conduce o aeronavă pe/sau 
în apropierea unui aerodrom controlat, în plus faţă 
de prevederile paragrafului „Trafic de aerodrom”, 
este obligată la următoarele: 
3.5.2.1. Să menţină legătura pe frecvenţa radio 
destinată  controlului de aerodrom din turn daca nu 
se afla sub controlul altei unităţi ATC. Când 
contactul radio nu este posibil, pilotul trebuie să 
urmărească instrucţiunile conform procedurilor prin 
semne luminoase, semne şi semnale la sol; 
3.5.2.2. Să obţină prin radio sau semnale 
autorizaţia pentru orice manevră pregătitoare 
pentru, sau asociată cu, rulajul, decolarea şi 
aterizarea; 
3.5.2.3. Să îndeplinească semnele şi semnalele 
stabilite pentru manevre în zona de parcare şi pe 
platforme.  
Excepţii de la aceste reguli pot fi permise de 
controlul de aerodrom din turn responsabil şi 
unitatea ATC în cazuri individuale. 

reasons, flight operations considerations, alignment 
of runways, or other local conditions; 
 
3.5.1.7. To follow the instructions given by radio, 
light and ground signals and signs; 
3.5.1.8. To report to the aviation authorities or the 
aerodrome control tower/aeronautical information 
service unit via telephone or radio contact before 
takeoff, unless a flight plan has been filed and 
accepted by the local ATC unit;  
 
3.5.1.9. To cross runways during taxiing at right 
angles, only if an appropriate approval has been 
granted. 
 
3.5.1.10. To vacate the runway after landing as fast 
as possible;  
3.5.1.11. To touch down at the landing mark, unless 
a different procedure has been established; 
 
3.5.1.12. To climb after takeoff or in case of go-
around as fast as possible, taking into account flight 
safety, and to initiate a turn only if: 
a) the minimum speed required for safe turning has 
been reached and  
b) the minimum height is not less than 120 m (400 
ft) AGL; (except for helicopters)  
3.5.1.13. To avoid an aerodrome traffic zone, 
unless it is intended to land within this aerodrome 
traffic zone.  
Deviations from these regulations may be permitted 
in individual cases by the aerodrome control tower 
and, in the civil sector, the corresponding aviation 
authorities.  
3.5.2. A person operating an aircraft on or in the 
vicinity of a controlled aerodrome is obliged, in 
addition to the provisions as per Para Aerodrome 
Traffic, to:  
3.5.2.1. To maintain radio contact on the 
appropriate radio frequency of the aerodrome 
control tower, unless under control of another Air 
Traffic Control unit. When radio contact is not 
possible, the pilot shall watch for instructions by 
light signals, ground signals and by signs; 
3.5.2.2 To obtain, either by radio or by signals, 
authorization for any movement preparatory to, or 
associated with, taxiing, takeoff and landing;  
 
3.5.2.3 To comply with the signals and signs 
established for movements on the apron and the 
parking areas;  
Deviations from these regulations may be permitted 
by the responsible aerodrome control tower/Air 
Traffic Control unit in individual cases. 

 
3.6. Autorizarea controlului traficului aerian 
3.6.1. Pentru zborurile care necesită completarea 
unui plan de zbor sau în alte cazuri particulare 
pilotul trebuie să obţină o autorizare ATC. 
3.6.2. Pilotul nu trebuie să devieze de la planul de 
zbor care a fost confirmat prin emiterea autorizării 
ATC sau revizuit prin emiterea unei autorizări ATC 
suplimentare, până când obţine o nouă autorizare 
ATC. Acestea nu se aplică în cazul situaţiilor de 
urgenţă care necesită o hotărâre independentă 
imediată. În acest caz, pilotul trebuie să anunţe 

 3.6. Air Traffic Control Clearance  
3.6.1. For flights that require the filing of a flight plan 
and in other prescribed cases, the pilot shall obtain 
an Air Traffic Control clearance. 
3.6.2. The pilot shall not deviate from the flight plan 
that has been confirmed by issuance of the ATC 
clearance or revised by the issuance of further ATC 
clearances until he has obtained a new ATC 
clearance. This does not apply to emergency 
situations requiring an immediate independent 
decision. In these cases, the pilot shall notify the 
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unitatea ATC responsabilă fără întârziere şi să 
ceară o schimbare a autorizării ATC în conformitate 
cu situaţia respectivă. 
3.7.  Decolarea şi aterizarea de pe/pe terenuri 
în afara aerodromului 
3.7.1. Aeronavele pot să decoleze şi aterizeze în 
afara aerodromurilor autorizate în zone special 
destinate. De asemenea, aeronava poate decola de 
la sau ateriza pe un aerodrom în afara pistei, numai 
dacă operatorul de pe aerodrom îşi dă acordul. 
Zonele prevăzute trebuie să fie cercetate în avans, 
în afara cazurilor când operaţiunile sunt executate 
cu elicopterele, în concordanţă cu ENR 1.1, 
paragrafele 3.7.2.1, „a” şi „b”, 3.7.2.2 şi 3.7.2.3. 
3.7.2. Excepţii de la paragraful 3.7.1,se permit: 
3.7.2.1. Pentru decolare şi aterizare: 
a) în cadrul misiunilor de căutare-salvare şi 
zborurilor de antrenament pentru misiunile de 
căutare-salvare; 
b) pe timpul operaţiunilor umanitare, în caz de 
dezastre naturale sau accidente deosebite şi ajutor 
de urgenţă; 
c) de la/pe terenurile de aterizare proprii asupra 
cărora Ministerul Apărării are autoritate sau pe 
terenul care a fost declarat zonă de manevră 
(exerciţiu, aplicaţii); 
d) pe timpul antrenamentelor, dacă operaţiunile de 
zbor au fost aprobate de autorităţile militare 
competente. 
3.7.2.2. În caz de aterizare, din motive de siguranţă 
(aterizare de urgenţă, de prevenire). 
3.7.2.3. Pentru cerinţe tactice, aterizare cu decolare 
în continuare pentru elicoptere. 
3.7.3. După o aterizare de urgenţă, aeronava nu 
mai poate decola din nou până când autoritatea de 
verificare competenă îi dă autorizarea. 
3.7.4. În cazul aterizărilor din motive de siguranţă 
cu elicopterul, acordul tehnic şi autorizarea pentru o 
nouă decolare nu este necesară dacă aterizarea a 
fost făcută din motive meteorologice sau lipsă de 
combustibil. Aceasta se aplică de asemenea pentru 
aterizare de verificare cu elicopterele, făcută din 
cauza unei bănuieli care influenţează siguranţa 
zborului, dacă după verificări este absolut sigur că: 
- acolo nu este un pericol evident sau 
- pericolul a fost eliminat conform instrucţiunilor de 
rezolvare a situaţiei respective. 
 
Dacă după o aterizare de verificare se descoperă 
imposibilitatea continuării zborului sau se bănuieşte 
existenţa unei defecţiuni care afectează siguranţa 
zborului, aterizarea va fi clasificată aterizare de 
urgenţă şi va fi aplicată procedura de la paragraful 
3.7.3. 

responsible Air Traffic Control unit without delay 
and request a changed ATC clearance according to 
circumstances. 
3.7. Off-Field Takeoffs/Off-Field Landings  
 
3.7.1. Aircraft may take off and land outside the 
authorized aerodromes in the assigned areas. In 
addition, aircraft may take off from and land on 
aerodromes outside the designated runways only if 
the aerodrome operator gives his consent. The 
envisaged areas shall be surveyed in advance, 
unless the operations are conducted by helicopters 
in accordance with ENR 1.1, Para 3.7.2.1 a) and b), 
3.7.2.2, 3.7.2.3. 
3.7.2. Exceptions to Para 3.7.1. are allowed:  
3.7.2.1. For takeoffs and landings  
a) within the framework of search and rescue 
missions and exercise and training flights for search 
and rescue missions;  
b) during relief operations in case of natural 
disasters or particularly severe accidents, and 
urgent emergency aid; 
c) from/on landing property over which the Ministry 
of Defence has authority or from/on terrain which 
has been declared a manoeuvre area (exercises, 
application);  
d) during exercises if the flying operation has been 
approved by the military authorities. 
 
3.7.2.2. in case of landings for safety reasons: 
(emergency landings or precautionary landings)  
3.7.2.3. for tactically required short touchdowns of 
helicopters.  
3.7.3. After an emergency landing, an aircraft may 
take off again if a competent authority has issued 
the clearance. 
3.7.4. In case of precautionary landings by 
helicopters, technical release and new takeoff 
clearance are not required if the landing was due to 
deterioration of weather conditions or fuel shortage.  
This applies also to precautionary landings with 
helicopters due to a suspected or actual impairment 
of in-flight safety, if after investigation it is absolutely 
certain that: 
- there is no evidence of the suspected impairment  
-the actual impairment was eliminated in 
accordance with the applicable instructions by using 
onboard means.  
If after a precautionary landing it is discovered that 
continuation of the flight is impossible or doubtful 
due to a safety impairment, the landing shall be 
classified as an emergency landing and the 
procedure specified in Para 3.7.3 shall be applied. 

 
 
 
3.8. Lansarea de paraşutişti şi materiale 
3.8.1. Exceptând cazurile de urgenţă, lansarea de 
paraşutişti şi materiale se permite numai pe baza 
unei planificări de zbor prealabile. 
3.8.2. Lansarea va fi efectuată în zonele aprobate 
în acest scop. Totuşi, dacă lansarea este efectuată 
deasupra unui teren neaprobat pentru acest scop, 
se aplică regulile specificate la paragraful 3.7. Vor fi 
evitate rutele de zbor. 

 3.8. Paratroops and Air Drops  
3.8.1. Except for aircraft emergencies, dropping of 
parachutists and loads are allowed only on the 
basis of a jump order or flight order.  
3.8.2. The air drop shall be performed in the areas 
approved for this purpose. However, if the air drop 
is to be performed over a terrain not approved for 
this purpose, the regulations specified in Para 3.7 
apply. Flying routes shall be avoided. 
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3.8.3. Pentru activitatea de lansare în spaţiul aerian 
controlat trebuie obţinută o autorizare ATC. 
3.8.4. Misiunile efectuate în zonele cu restricţii de 
zbor au nevoie de aprobarea autorităţilor 
competente. 
3.9.  Operarea cu aeronave fără pilot 
Pentru operarea cu aeronave fără pilot se vor aplica 
reglementările şi procedurile specifice.  
 
3.10.  Utilizarea armamentului de bord  
Prin utilizarea armamentului de bord se înţelege în 
contextul prezentelor documente, executarea unor 
misiuni de antrenament cu utilizarea muniţiei reale. 
Aceasta este permisă numai în poligoanele de 
trageri desemnate, în zonele de antrenament şi 
deasupra mării. Procedurile de lansare (tragere) a 
muniţiei reale, instrucţiunile de operare şi siguranţă 
vor fi determinate de autoritatea aeronautică 
militară responsabilă. Altitudinile de zbor vor fi 
determinate în concordanţă cu cerinţele 
procedurilor specifice de trageri cu muniţia 
respectivă. Pentru aeronavele care au la bord 
muniţie reală sau de antrenament, antrenamentul 
de întrebuinţare în luptă este interzis în afara 
poligoanelor aer-sol, zonelor de antrenament 
desemnate şi deasupra mării.  
 
3.11.  Zborul acrobatic 
3.11.1. Se va executa conform reglementărilor 
specifice stabilite de autoritatea militară. 
 
3.12.  Zborurile în formaţie 
3.12.1. În timpul zborurilor în formaţie, aeronavele 
implicate vor acţiona ca o singură aeronavă în ceea 
ce priveşte navigaţia aeriană şi modul de raportare 
a poziţiei. Indicativul capului formaţiei şi numărul 
aeronavelor vor fi menţionate în planul de zbor . 
3.12.2. În timpul pregătirii şi executării zborului în 
formaţie, pilotul desemnat comandantul formaţiei va 
fi şeful acesteia indiferent de gradul şi funcţia 
coechipierilor. El nu are desemnată o poziţie 
specifică în dispozitivul formaţiei. 
Responsabilitatea pentru stabilirea şi menţinerea 
unei distanţe de siguranţă corespunzătoare între 
aeronavele formaţiei revine fiecărui pilot component 
al formaţiei.  
3.12.3. În cazul zborului IFR capul formaţiei se va 
asigura că distanţa dintre aeronave nu este mai 
mare de 2000 m  orizontal şi 50 m în plan vertical. 
Dacă este necesară creşterea acestor distanţe se 
va solicita autorizarea autorităţii competente 
(organului ATC competent) aprobarea pentru 
ruperea formaţiei şi stabilirea separării individuale a 
aeronavei. 

3.8.3. For air drop activities in controlled airspace, 
an Air Traffic Control clearance shall be obtained.  
3.8.4. Missions to be performed in areas with 
flight restrictions require the approval of the local 
responsible authorities. 
3.9. Operations of Unmanned Air Vehicles  
For operations of unmanned air vehicles shall be 
applied the provisions of special regulations and 
procedures. 
3.10. Weapon Delivery  
Weapon delivery is the performance of missions 
employing training or real ammunition. This is 
permitted solely in the designated firing ranges, in 
training areas and over the open sea. Weapon 
delivery procedures, operating and safety 
instructions shall be determined by the responsible 
national commands/comparable authorities subject 
to the relevant regulations. Flight altitudes shall be 
determined according to the requirements of 
relevant weapon delivery procedures. For aircraft 
carrying real or training ammunition, weapon 
delivery practice is prohibited outside designated 
air-to-ground ranges, training areas and over the 
open sea. 
 
 
 
3.11. Aerobatic Flight 
3.11.1. It shall be executed according to the specific 
regulations settled by the military authority. 
 
3.12. Formation Flights  
3.12.1. During formation flights, the aircraft 
involved shall act as one aircraft with regard to 
navigation and position reporting. The formation 
leader shall be determined in the flight order. 
 
3.12.2. During the preparation and performance of 
the formation flight, the designated detailed as 
formation leader shall discharge the duties, which 
arise from the formation as a unit, as pilot in 
command. He is not bound to any specific position 
within the formation. 
The responsibility for establishing and maintaining 
the required safety distance between the aircraft of 
the formation rests with the pilots concerned. 
3.12.3. In case of IFR flights, the formation leader 
shall ensure that the aircraft belonging to his 
formation maintain a distance to the lead aircraft of 
not more than 2000m horizontally and 50m 
vertically. If the distances are to be increased, 
clearances for breaking formation and establishing 
individual separation shall be obtained from the 
responsible Air Traffic Control unit. 

 
 
3.13.  Zborul deasupra mării şi zonele de 
coastă 
3.13.1 Zborurile deasupra mării sunt zborurile 
desfăşurate în spaţiul aerian de deasupra Mării 
Negre alocat României prin Planul de Navigaţie 
Aeriană pentru Regiunea Europeană (DOC 7754) al 
OACI. 
3.14.  Zborurile supersonice  
3.14.1. Deasupra teritoriului României zborurile 
supersonice pot fi efectuate numai cu monitorizare 

 3.13.  Flights over sea and in the Coastal Area 
 
3.13.1. Flights over sea are the flights performed in 
the air space over the Black Sea, allocated to 
Romania through the Air Navigation Plan for the 
European Region (DOC 7754) of the International 
Civil Aviation Organization. 
3.14. Supersonic Flights  
3.14.1. Over Romanian territory supersonic flights 
shall only be performed under radar monitoring and 
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radar şi trebuie coordonate în avans cu unitatea 
ATC militară.  
3.15.2. Nivelul de zbor minim pentru zborurile 
supersonice este FL 330 (10000 m) şi se execută în 
zone special destinate, cu excepţia zborurilor de 
apărare aeriană. 
3.15.3. Este interzis zborul supersonic la toate 
înălţimile deasupra şi pe o rază de 20 km zonelor 
specifice, restricţionate conform ENR 5.1-5. 
 
Notă: 
Restricţiile menţionate mai sus nu se aplică pentru 
zborurile de apărare a securităţii aeriene. 
 
3.16.  Vitezele maxime de zbor 
3.16.1. Următoarele viteze maxime trebuie 
respectate, deasupra solului şi mării: 
a) între FL 330 şi FL 100 – Mach 0,95 
b) sub FL 100 – Mach 0,9, dar nu mai mare de 600 
KIAS. 
În spaţiul aerian al României sub FL 100 se 
recomandă menţinerea vitezei maxime de 250 
KIAS, cu excepţia situaţiei când misiunea sau 
caracteristicile aeronavei impun depăşirea acesteia. 
3.17.  Aterizarea pe un alt aerodrom decât cel 
de bază cu aeronave înarmate sau încărcate cu 
materiale periculoase 
3.17.1. Înainte de a ateriza pe alt aerodrom decât 
cel de bază şi pe toate aerodromurile civile, cu 
avioane înarmate sau încărcate cu materiale 
periculoase, unitatea responsabilă ATC trebuie să 
fie anunţată (dacă este cazul), specificându-se 
detaliile relevante în planul de zbor. Respectand 
instrucţiunile unităţii ATC, pilotul comandant se va 
asigura că aeronava este parcată într-o poziţie care 
nu pune în pericol personalul şi obiectivele. De 
asemenea, se vor asigura că aeronava este 
preluată şi descărcată de personal calificat, care 
poate manevra armamentul şi/sau materialele 
periculoase, şi care a fost informat de cantitatea de 
muniţie şi condiţiile de transportare a armamentului. 
 
 
3.17.2. Pe aeroporturile civile se va solicita 
asistenţă militară dacă măsurile de siguranţă o 
impun. 
3.18. Urgenţele de aviaţie 
3.18.1. Există urgenţe dacă:  
- o aeronavă şi/sau persoanele de la bord din cauza 
unor defecţiuni tehnice sunt expuse unui pericol 
iminent şi se cere o asistenţă imediată (de urgenţă), 
sau 
- o aeronavă şi/sau persoanele de la bord sunt 
expuse unui pericol şi pentru a-l evita se cere 
asistenţă de urgenţă. 

must be coordinated in advance with the  
appropriate ATC unit.  
3.15.2. The minimum flight level for supersonic 
flight is FL330 (10000 m) and will be performed in 
special designated areas. 
 
3.15.3. It is prohibited the supersonic flight at all 
altitudes over and within a range of 20km (12 NM) 
of the specific restricted area according to ENR 5.1-
5. 
Note:  
The restrictions mentioned above do not apply to air 
defence security flights.  
 
3.16. Maximum Airspeed  
3.16.1. The following maximum airspeeds shall not 
be exceeded over land and sea:  
a) below FL 330 to FL 100: Mach 0.95; 
b) below FL 100: Mach 0.9, but not more than 600 
KIAS. 
Within the Romanian airspace , an indicated 
airspeed of 250 KIAS shall not be exceeded below 
FL 100, unless the mission requires a higher speed. 
 
3.17. Landings on Aerodromes other than the 
Home Base by Armed Aircraft or Aircraft 
Loaded with Hazardous Cargo  
3.17.1. Prior to landing on military aerodromes 
other than the home base, and on all civil 
aerodromes, by armed aircraft or aircraft loaded 
with hazardous cargo, the ATC unit in charge shall 
be notified accordingly (if applicable, by stating re-
levant details in the flight plan. While taking into 
account the instructions given by the ATC unit, the 
pilot in command will make sure that the aircraft is 
parked at a position where personnel and objects 
are not d endangered. Furthermore, he will make 
sure that the aircraft is handled and unloaded only 
by personnel familiar with handling of the 
concerned on-board weapons and/or the hazardous 
goods and who have been advised on the storage 
of ammunition on board and on the condition of on-
board weapons.  
3.17.2. On civil airfields, support by military forces is 
to be requested if this is required for safety reasons. 
 
3.18.  Aircraft Emergencies  
3.18.1. An aircraft emergency exists if  
- an aircraft and/or its occupants, due to impaired 
functional safety, are exposed to a serious and 
imminent hazard and require immediate assistance 
(emergency),  
-an aircraft and/or its occupants are exposed to a 
hazard and, in order to avert this hazard, require 
urgent assistance (urgency). 

 
3.18.2. În caz de urgenţă, echipajul poate schimba 
procedura de zbor iniţială şi regulile generale de 
zbor, în funcţie de tipul şi gravitatea urgenţei. 
În plus, echipajul este autorizat să utilizeze toate 
mijloacele disponibile pentru a atrage atenţia 
asupra situaţiei în care se află şi a cere ajutor. 
 
 
4.  Acţiuni înainte de zbor 
4.1.  Generalităţi 

 3.18.2. In emergencies, the aircrew may deviate 
from the prescribed flight procedures and the 
general flight regulations, as far as required by the 
type and extent of the emergency. Furthermore, the 
aircrew is authorized to utilize all available means in 
order to draw attention to their situation and to 
request assistance.  
 
4. Pre-flight Action  
4.1.  General  
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4.1.1. Planificarea fiecărui zbor trebuie să fie bazată 
pe un ordin de zbor (misiune). În acest scop, piloţii 
şi echipajul trebuie să cunoască toate documentele 
şi reglementările privind desfăşurarea zborului în 
siguranţă. 
4.1.2. Pe lângă verificările tehnice efectuate când 
echipajul ia în primire aeronava şi inspectarea 
echipamentului necesar (de urgenţă), acţiunile 
înainte de zbor cuprind: 
- stabilirea datelor pentru zbor; 
- calcularea greutăţii şi a centrajului (dacă este 
necesar) conform regulilor tehnice; 
- calculele de navigaţie, inclusiv determinarea 
necesarului de combustibil; 
- pregătirea meteorologică; 
- pregătirea AIS/planul de zbor AIS. 
4.2. Pregătirea de navigaţie 
4.2.1. Pregătirea de navigaţie include harta şi 
calculele de navigaţie necesare executării zborului, 
luând în considerare obţinerea ultimelor informaţii 
de la unitatea AIS în legătură cu restricţiile speciale 
sau intrucţiunile ATS. 
 
4.2.2. Pentru pregătirea şi desfăşurarea zborurilor 
la joasă altitudine deasupra teritoriului României vor 
fi utilizate hărţile de zbor la joasă înălţime (vezi 
GEN 3.2). 
 
4.3.  Calculul cantităţii de combustibil 
Avioanele trebuie să aibă o cantitate de combustibil 
suficientă la bord. Cantitatea de combustibil este 
suma cantităţii de combustibil necesară şi a 
rezervei de combustibil.  
Combustibilul necesar trebuie calculat în funcţie de 
ruta de zbor, condiţiile meteo şi parametri de 
consum de combustibil ai tuturor motoarelor. 
Dacă se poate, acest lucru trebuie făcut separat 
pentru zborul în urcare, la orizontală şi coborâre. 
Pentru calcularea rezervei de combustibil trebuie 
luat în considerare consumul tuturor motoarelor la 
nivelul de croazieră. 
4.3.1.  Zborurile VFR şi IFR/VFR 
Pe lângă necesarul de combustibil conform 
paragrafului 4.3., rezerva de combustibil pentru 
zborurile VFR şi IFR care pot fi terminate ca zboruri 
VFR trebuie să fie suficiente: 
- pentru zborul cu aeronave cu aripă fixă:30 minute; 
- pentru zborul cu elicoptere: 30 minute. 

4.1.1. The planning of each flight shall be based on 
the flight order. For this purpose, the pilots and 
permanent crew members shall familiarize 
themselves with all documents and regulations 
concerning the safe conduct of the flight.  
4.1.2. In addition to the technical checks performed 
when the crew takes over the aircraft and the 
inspections of the required equipment/emergency 
equipment, pre-flight action includes:  
- determination of flight parameters ; 
- calculation of weight and balance (if necessary) 
i.a.w. Technical Orders; 
- navigational planning including fuel requirement  
determination; 
- aeronautical meteorological briefing; 
- AIS briefing/AIS flight planning.  
4.2.  Navigational Planning 
4.2.1. Navigational planning includes map planning 
and navigational calculations required for the 
conduct of the flight, taking into account the latest 
information to be obtained from the AIS unit on 
special restrictions or ATS instructions (AIS 
briefing). 
4.2.2. For the preparation and conduct of low level 
flights above the territorial area of Romania, the low 
flying charts o are to be used (see GEN 3.2).     
 
 
4.3.  Determination of Fuel Quantity  
Aircraft shall carry a sufficient amount of fuel on 
board. The fuel amount is the sum of fuel 
requirement and fuel reserve.  
The fuel requirement shall be determined on the 
basis of the  flight route, the weather conditions and 
the fuel consumption parameters of all engines. If 
applicable, this shall be done separately for climb, 
cruise and descent. For calculation of the fuel 
reserve, the consumption of all engines at the 
planned cruising level shall be taken into account. 
 
 
4.3.1. VFR Flights and IFR/VFR Flights  
In addition to the fuel requirement i.a.w. Para 4.3, 
the fuel reserve to be carried on VFR flights and 
IFR flights which can be terminated according to 
VFR, shall at least be sufficient : 
- for the flight with fixed wing aircraft: 30 minutes; 
- for the flight with helicopters: 30 minutes. 

 
4.3.2. Zborurile IFR şi VFR/IFR 
4.3.2.1. Următoarele cantităţi de combustibil trebuie 
să existe la bordul aeronavelor  pentru zborul IFR şi 
VFR/IFR: 
a) fără aerodrom de rezervă – combustibilul 
necesar pentru timpul de zbor estimat de la 
decolare pană la punctul/fixul iniţial de apropiere al 
aerodromului de destinaţie şi pentru timpul de zbor 
necesar pentru procedura de apropiere la acest 
aerodrom; 
b) cu aerodrom de rezervă – combustibilul necesar 
pentru timpul de zbor estimat de la decolare pană la 
fixul iniţial de apropiere al aerodromului de 
destinaţie şi, de aici,  la punctul/fixul de apropiere 
iniţială al aerodromului de rezervă, plus 
combustibilul necesar pentru procedura de 
apropiere; 

 4.3.2. IFR Flights and VFR/IFR Flights  
4.3.2.1 The following fuel amount shall be carried 
on IFR flights and VFR/IFR flights:  
 
a) Without alternate aerodrome: The fuel 
requirement for the estimated flight time from 
takeoff to the initial approach fix of the aerodrome 
of destination and for the flight time required for 
approach that aerodrome; 
 
b) With required alternate aerodrome: The fuel 
requirement for the estimated flight time from 
takeoff to the initial approach fix of the aerodrome 
of destination and from there to the initial approach 
fix of the alternate aerodrome plus the fuel required 
for approach.  
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c) rezerva de combustibil pentru 10% din timpul 
estimat de zbor trebuie să fie suficientă pentru cel 
puţin 20 minute de zbor. Se poate stabili şi o 
valoare mai mare. 
4.4.  Pregătirea meteorologică aeronautică 
4.4.1. O bună pregătire meteorologică aeronautică 
este necesară pentru fiecare zbor. Informaţiile 
meteorologice trebuie să fie obţinute de la un birou 
meteorologic aeronautic, de către pilotul comandant 
sau un membru al echipajului instruit de acesta. 
4.4.2. Dacă în timpul unui zbor, condiţiile 
meteorologice de pe traiect, sunt mult mai rele 
decât cele prezentate la pregătire, o nouă informare 
meteorologică aeronautică trebuie obţinută înainte 
de continuarea zborului. 
4.4.3. Excepţie de la paragraful 4.4.1 fac zborurile 
pentru care nu se poate obţine o informare 
meteorologică datorită circumstanţelor; acestea 
sunt permise dacă sunt îndeplinite următoarele 
condiţii: 
4.4.3.1. Zboruri:  
- pe timpul misiunilor SAR; 
- pe timpul acţiunilor umanitare, în cazul dezastrelor 
naturale sau accidentelor grave şi a ajutorului de 
urgenţă; 
- în scopul apărării aeriene (zborurilor de securitate 
aeriană); 
- pentru zborurile care, după începerea lor, sunt 
necesare o schimbare a rutei, un alt aerodrom de 
destinaţie sau aerodrom de ajutor, datorită 
înrăutăţirii condiţiilor meteo, pentru motive de 
siguranţă sau ca urmare la o instrucţiune oficială; 
- pentru misiuni de transport cu rază medie şi lungă. 
dacă 
- posibilitatea executării misiunii s-a stabilit pe baza 
unor documente de pregătire disponibile sau  
- condiţiile meteo minime necesare sunt îndeplinite 
sau 
- informaţiile meteo necesare pot fi obţinute prin 
intermediul altor căi. 
Reglementări suplimentare vor fi stabilite de 
Autoritatea aeriană militară naţională/autorităţi 
corespondente dacă este necesar. 

c) A fuel reserve for 10% of the estimated flight 
time; however, it shall be sufficient for at least 20 
minutes. The higher value shall apply.  
 
4.4.  Aeronautical Meteorological Briefing  
4.4.1. A valid aeronautical meteorological briefing is 
required for each flight. The weather information 
shall be obtained from an aeronautical 
meteorological office by the pilot in command or by 
a crew member instructed by him.  
4.4.2. If during a flight the weather conditions are 
significantly more adverse than forecast in the valid 
aeronautical meteorological briefing, a new 
aeronautical meteorological briefing shall be 
obtained before continuation of the flight. 
4.4.3. Deviating from Para 4.4.1, the following 
flights for which an aeronautical meteorological 
briefing cannot be obtained due to the 
circumstances, are permitted if the requirements 
listed below are met:  
4.4.3.1. Flights  
- during SAR missions;  
- during relief operations in case of natural disasters 
or particularly severe accidents and urgent 
emergency aid;  
- for air defence purposes (security flights);  
- for which, after they have been commenced, a 
change of the route of flight, a different aerodrome 
of destination or alternate aerodrome is required 
due to a deterioration of weather conditions, for 
safety reasons or in response to an official 
instruction;  
- for medium and long-range air transport missions 
if  
- the feasibility of the flight has been established on 
the basis of briefing documents available, or  
- the minimum weather conditions required are 
obviously prevailing, or  
- the weather information required can be obtained 
through other channels. 
Supplementary regulations shall be determined by 
the national commands/comparable authorities if 
required. 

 
 

  
 


