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ENR 1.12. Interceptarea aeronavelor civile     Interception of Civil Aircraft 
 
     
1. Proceduri de interceptare 
Aeronavele ce se abat de la ruta autorizată se 
consideră ca infractoare şi împotriva lor vor fi 
folosite avioane interceptoare. 
 
1.1. Imediat ce este informat că o aeronavă este 
interceptată, organul de trafic care are jurisdicţie 
asupra spaţiului în care are loc interceptarea, va 
lua, în funcţie de situaţie, măsurile considerate 
corespunzătoare din cele de mai jos: 
a) va încerca să stabilească legătura radio 
bilaterală cu aeronava interceptată pe toate 
frecvenţele disponibile, inclusiv 121,5 MHz sau 243 
MHz, exceptând cazul în care legătura radio 
bilaterală nu fusese stabilită anterior; 
b) va informa pilotul aeronavei interceptate despre 
acţiunea de interceptare; 
c) va stabili prin grupa militară de coordonare de la 
centrul regional respectiv, legătura cu organul care 
controlează interceptarea şi care are legătura radio 
cu aeronava interceptoare şi îi va furniza 
informaţiile disponibile referitoare la aeronava în 
cauză; 
d) va retransmite mesajele între aeronava 
interceptoare sau centrul de control al interceptării 
şi aeronava interceptată, dacă este necesar; 
e) va lua toate măsurile necesare, în strânsă 
coordonare cu organul de control al interceptării, 
pentru a asigura securitatea zborului aeronavei 
interceptate; 
f) va informa organele de trafic din FIR-urile vecine 
dacă avionul pare a se fi rătăcit venind din una din 
aceste regiuni. 
1.2. Imediat ce un organ de trafic află că o 
aeronavă a fost interceptată în afara zonei sale de 
responsabilitate, va lua, în funcţie de situaţie, 
măsurile considerate corespunzătoare din cele de 
mai jos: 
a) va informa organul de trafic din zona de 
responsabilitate unde are loc interceptarea, dând 
acestuia toate informaţiile disponibile pentru a-l 
ajuta să identifice aeronava cerându-i să ia măsuri 
în conformitate cu 1.1.; 
b) va retransmite mesaje între aeronava 
interceptată şi organul de trafic interesat, unitatea 
interceptoare sau aeronava interceptoare. 
1.3. O aeronavă care este interceptată de o 
aeronavă imediat va: 
a) urma instrucţiunile date de aeronava 
interceptoare, interpretând şi răspunzând la 
semnalele vizuale în conformitate cu prevederile 
Apendix-ului 1 la Anexa 2 OACI; 
b) înştiinţa, dacă este posibil, organul competent al 
serviciilor de trafic aerian; 
c) încerca să stabilească comunicaţii cu aeronava 
interceptoare sau cu organul corespunzător de 
dirijare a interceptării, lansând un apel general pe 
frecvenţa de urgenţă 121,5 MHz sau 243 MHz, 
indicând identitatea aeronavei şi natura zborului; 

 1. Interception procedures 
Aircraft deviating from their cleared route are 
considered as infringing the regulations and 
intercepting aircraft may be used against them. 
 
1.1. As soon an air traffic services unit is 
informed that an aircraft is being intercepted within 
its area of responsibility, it shall take the following 
steps as are appropriate according to the 
circumstances: 
a) attempt to establish two-way communication with 
the intercepted aircraft on any available frequency, 
including the emergency frequency 121,5 MHz or 
243 MHz, unless such communication already 
exists; 
 
b) inform the pilot of the intercepted aircraft about 
the interception; 
c) establish contact with the intercept control unit 
maintaining two-way communication with the 
intercepting aircraft and provide it with available 
information concerning the aircraft; 
 
d) relay messages between the intercepting aircraft 
or the intercept control unit and the intercepted 
aircraft, as necessary; 
e) in close co-ordination with the intercept control 
unit take all necessary steps to ensure the safety of 
the intercepted aircraft; 
f) inform ATS units serving adjacent flight 
information regions if it appears that the aircraft has 
strayed from such adjacent flight information 
regions. 
 
1.2. As soon as an ATC is informed that one 
aircraft was intercepted outside it’s area of 
responsability it will follow the following procedure: 
 
 
a)  The ATC from the area of responsability where 
the intercept accured will be informed by passing 
the entire availabile informations that myght help to 
identify the aircraft ( according with paragraph 1.1);  
 
b)  ATC will retranslate messages between 
intercepted aircraft and ATC responsabile, 
interceptor aircraft (unit).  
1.3. An aircraft when intercepted by another 
aircraft shall immediately: 
a) follow the instructions given by the intercepting 
aircraft, interpreting and responding to visual 
signals in accordance with the specifications in 
Appendix 1 of ICAO Annex 2; 
b) notify, if possible, the appropriate air traffic 
services unit; 
c) attempt to establish radio communications with 
the aircraft or with the appropriate intercept control 
unit, by making a general call on the emergency 
frequency 121,5 MHz or 243 MHz, giving the 
identify of the intercepted aircraft ant the nature of 
the flight;  
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d) afişa Codul 7700, dacă este dotată cu 
transponder, numai dacă nu s-au primit alte 
instrucţiuni de la organul competent al serviciilor de 
trafic aerian. 
1.4. Dacă contactul radio cu aeronava 
interceptoare este stabilit, dar comunicarea în limba 
română nu este posibilă, se va încerca să se 
transmită instrucţiuni, informaţii esenţiale şi să 
confirme instrucţiunile utilizând expresiile şi 
pronunţia din tabelul de mai jos, repetând fiecare 
frază de două ori. 
1.5. Dacă unele instrucţiuni primite prin radio de 
la o sursă oarecare sunt contrare celor date de 
aeronava interceptoare cu ajutorul semnalelor 
vizuale, aeronava interceptată va cere imediat 
clarificarea, continuând în acelaşi timp să se 
conformeze instrucţiunilor vizuale date de aeronava 
interceptoare. 
1.6. Dacă instrucţiunile recepţionate prin radio 
provenind din orice sursă intră în conflict cu cele 
date prin radio de aeronava interceptoare, 
aeronava interceptată va cere clarificări imediate în 
timp ce va continua să se conformeze instrucţiunilor 
radio date de aeronava interceptoare. 

 d) if equipped with SSR transponder, select Mode 
A. Code 7700 unless otherwise instructed by the 
appropriate air traffic service unit. 
 
1.4. If radio contact with the intercepting aircraft 
is established but communication in Romanian 
language is not possible, attempts shall be made to 
convey instructions, essential information and 
acknowledgement of instructions by using the 
phrases and pronunciations from tables 1 and 2, 
transmitting each phrase twice. 
1.5. If say instructions received by radio from 
any sources conflict with those given by the 
intercepting aircraft by visual signals, the 
intercepted aircraft shall request immediate 
clarification while continuing to comply, with the 
visual instructions given by the intercepting aircraft. 
 
1.6. In any instructions received by radio from 
any sources conflict with those given by the 
intercepting aircraft by radio, the intercepted aircraft 
shall request immediate clarification while 
continuing to comply, with the radio instructions 
given by the intercepting aircraft. 
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Tabelul 1 

 

COMUNICAŢIILE RADIO PE TIMPUL INTERCEPTĂRII 

Dacă contactul radio este stabilit pe timpul interceptării, dar comunicarea într-o limbă comună nu este posibilă, se 
vor face încercări de a se transmite instrucţiuni, confirmări de recepţie a instrucţiunilor şi informaţiile esenţiale prin 
utilizarea expresiilor convenţionale – cu pronunţiile respective – din tabelul ce urmează, repetând fiecare expresie 
convenţională de două ori. 

EXPRESII UTILIZATE DE AERONAVA INTERCEPTOARE 

Expresia Pronunţia Semnificaţia 

CALL SIGN 
FOLLOW 
DESCEND 
YOU LAND 
PROCEED 

KOL SAIN 
FOL-LOU 
DI-SEND 
IU-LEND 
PRO-SIID 

Care este indicativul dumneavoastră ? 
Urmaţi-mă ! 
Coborâţi pentru aterizare ! 
Aterizaţi pe acest aerodrom ! 
Puteţi să urmaţi drumul ! 

EXPRESII UTILIZATE DE AERONAVA INTERCEPTOARE 

Expresia Pronunţia Semnificaţia 

CALL SIGN 
WILCO 
CAN NOT 
REPEAT 
AM LOST 
MAYDAY 
HIJACK 
LAND (place name) 
DESCEND 

KOL-SAIN 
UIL-KO 
KEN-NOT 
RI-PIIT 
EM-LOST 
MEIDEI 
HAI-GEK 
LEND (numele locului) 
DI-SEND 

Indicativul meu este (indicativul). 
Am înţeles. Voi executa. 
Nu pot să execut. 
Repetaţi instrucţiunile. 
Poziţie necunoscută. 
Sunt în pericol. 
Sunt supus intervenţiei ilicite. 
Cer să aterizez la (numele locului). 
Cer să cobor. 

NOTA 1: În coloana a doua sunt subliniate silabele ce se accentuează. 
NOTA 2: Circumstanţele nu întotdeauna permit folosirea expresiei „HIJACK” 
NOTA 3: Indicativul cerut a fi dat este acela folosit în comunicaţiile radiotelefonice cu serviciile de trafic aerian şi 
corespunde câmpului „indicativul aeronavei” din planul de zbor. 

 

 
RADIO COMMUNICATION DURING INTERCEPTION 

If radio contact is established during interception but communication in a common language is not possible, 
attempts must be made to convey instructions, acknowledgement of instructions and essential information by using 
the phrases and pronunciations in table and transmitting each phrase twice. 

PHRASES FOR USE BY INTERCEPTING AIRCRAFT 

Phrase Pronunciation Meaning 

CALL SIGN 
FOLLOW 
DESCEND 
YOU LAND 
PROCEED 

KOL SAIN 
FOL-LOU 
DI-SEND 
IU-LEND 
PRO-SIID 

What is your call sign ? 
Follow me. 
Descend for landing. 
Land at this aerodrome. 
You may proceed 

PHRASES FOR USE BY INTERCEPTING AIRCRAFT 

Phrase Pronunciation Meaning 

Expresia Pronunţia Semnificaţia 

CALL SIGN 
WILCO 
CAN NOT 
REPEAT 
AM LOST 
MAYDAY 
HIJACK 
LAND (place name) 
DESCEND 

KOL-SAIN 
UIL-KO 
KEN-NOT 
RI-PIIT 
EM-LOST 
MEIDEI 
HAI-GEK 
LEND (numele locului) 
DI-SEND 

My call sign is (call sign). 
Understood. Will comply. 
Unable to comply. 
Repeat your instructions. 
Position unkhown. 
I am in distress. 
I have been hijacked. 
I request to land at (place name). 
I request to descend. 

NOTA 1: In the second column, syllables to be emphasized are underlined. 
NOTA 2: Circumstances may not alwavs permit, nor make desirable, the use of the phrase „HIJACK”. 
NOTA 3: The call sign required to be given is that used in radiotelephony communications with air traffic services 
units and corresponding to the aircraft identification in the flight plan. 
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1. SEMNALELE INIŢIATE DE AERONAVA INTERCEPTOARE ŞI 
SEMNALELE DE RĂSPUNS ALE AERONAVEI INTERCEPTATE 

Nr. 
crt. 

SEMNALELE AERONAVEI DE RĂSPUNS ALE 
AERONAVEI INTERCEPTOARE 

SEMNIFI-
CAŢIA 

RĂSPUNSUL AERONAVEI 
INTERCEPTATE 

SEMNIFI-
CAŢIA 

1. 

ZIUA – Balansarea aripilor după plasarea uşor 
deasupra şi în faţa aeronavei interceptate şi în 
mod normal în stânga aeronavei interceptate şi 
după răspuns, efectuarea unui viraj lent la 
orizontală, în mod normal spre stânga, pentru a 
lua capul dorit. 
NOAPTEA – Aceeaşi manevră şi, în plus, clipiri 
cu lămpile de poziţie la intervale regulate. 
NOTA 1 – Condiţiile meteo sau terenul pot cere 
ca aeronava interceptoare să se plaseze într-o 
poziţie uşor deasupra, în faţa şi în dreapta 
aeronavei interceptate şi să efectueze apoi 
virajul prevăzut spre dreapta. 
NOTA 2 – Dacă aeronava interceptată nu poate 
să evolueze la fel de repede ca aeronava 
interceptoare, aceasta din urmă trebuie să 
execute o serie de treceri şi să balanseze 
aripile de fiecare dată când depăşeşte 
aeronava interceptată. 

Aţi fost 
interceptat ! 
Urmaţi-mă ! 

AVIOANE 
ZIUA – Balansarea aripilor şi 
urmarea avionului interceptor. 
 
NOAPTEA – Aceeaşi manevră 
şi, în plus, clipiri cu lămpile de 
poziţie la intervale neregulate. 
 

ELICOPTERE 
ZIUA sau NOAPTEA – 
Balansarea aeronavei, clipiri cu 
lămpile de poziţie la intervale 
neregulate şi armarea 
avionului. 
 
NOTĂ – Alte măsuri care 
trebuie luate de către aeronava 
interceptată sunt prescrise în 
ENR 1.12, punctul 1. 

Am 
înţeles ! 

Vom 
executa ! 

2. 

ZIUA şi NOAPTEA – Executarea unei manevre 
bruşte de degajare constând dintr-un viraj în 
urmare de 90

0
 sau mai mult, fără să 

intersecteze linia de zbor a aeronavei 
interceptate. 

Puteţi 
continua ! 

AVIOANE 
ZIUA sau NOAPTEA  – 
Balansarea aripilor. 
 

ELICOPTERE 
ZIUA sau NOAPTEA – 
Balansarea aeronavei. 

Am 
înţeles ! 

Vom 
executa ! 

3. 

ZIUA – Executarea unui tur de pistă, scoaterea 
trenului de aterizare şi survolarea pistei în 
direcţia de aterizare sau, dacă aeronava 
interceptată este elicopter, survolarea 
platformei de aterizare pentru elicoptere. 
 
NOAPTEA – Aceleaşi manevre şi, în plus, 
aprinderea farurilor de aterizare. 

Aterizaţi pe 
acest 

aerodrom ! 

AVIOANE 
ZIUA – Scoaterea trenului de 
aterizare, urmarea avionului 
interceptor şi dacă după 
survolarea pistei se consideră 
posibilă aterizarea în 
securitate, se trece la aterizare. 
NOAPTEA  - Aceleaşi manevre 
şi, în plus, aprinderea farurilor 
de aterizare. 
 

ELICOPTERE 
ZIUA sau NOAPTEA – 
Urmarea aeronavei 
interceptoare şi îndreptarea 
spre aterizare, aprinzând 
farurile de aterizare. 

Am 
înţeles ! 

Vom 
executa ! 

 



ENR 1.12 - 5 
MIL  AIP  ROMANIA                                                                                                                                                                        1 OCT 2010 

___________________________________________________________________________________________ 
AAMN                                                                                                                                                                                                    ORIGINAL 

 

1. SIGNALS INITIATED BY INTERCEPTING AIRCRAFT 
AND RESPONSES BY INTERCEPTED AIRCRAFT 

No. INTERCEPTING AIRCRAFT SIGNALS MEANING 
INTERCEPTED AIRCRAFT 

RESPONDS 
MEANING 

1. 

DAY – Rocking wings from position slightly 
above and ahead of and normally to the left of, 
the intercepted aircraft and, after 
acknowledgement, a slow level turn normally 
to the left, on the desired heading. 
NIGHT – Same and, in addition, flashing 
navigation lights at irregular intervals. 
NOTE 1 – Meteorological conditions or terrain 
require the intercepting aircraft to take up a 
position slightly above and ahead of, and to 
the write of, the intercepted aircraft and to 
make the subsequent turn to the right. 
NOTE 2 – If the intercepted aircraft is not able 
to keep pace with the intercepting aircraft, the 
letter is expected to flight a series of racetrack 
patterns and to rock its wings each time it 
passes the intercepted aircraft. 

You have 
been 

intercepted! 
Follow me ! 

AEROPLANE 
DAY – Rocking wings and 
following. 
 
NIGHT – Same and, in 
addition flashing navigational 
lights at irregular intervals. 
 

HELICOPTERS 
DAY AND NIGHT – Rocking 
aircraft, flashing navigational 
lights at irregular intervals and 
following. 
 
NOTE – Additional action 
required to be taken by 
intercepted aircraft is 
prescribed in ENR 1.12 item 1. 

Understood! 
Will comply! 

2. 

DAY or NIGHT – An abrupt break away 
maneuver from the intercepted aircraft 
consisting of a climbing turn 900 or more 
without crossing the line of light of the 
intercepted aircraft. 

You may 
proceed ! 

AEROPLANE 
DAY or NIGHT –  
Rocking wings. 
 

HELICOPTERS 
DAY or NIGHT –  
Rocking aircraft. 

Understood! 
Will comply! 

3. 

DAY – Circling aerodrome, lowering landing 
gear and overflying runway in direction of 
landing or, if the intercepted aircraft is a 
helicopter, overflying the helicopter landing 
area. 
 
NIGHT – Same and, in addition, showing 
steady landing lights. 

Land at this 
aerodrome! 

AEROPLANE 
DAY – Lowering landing gear 
following the intercepting 
aircraft and, if after overflying 
the runway landing is 
considered sale, proceeding to 
land. 
NIGHT – Same and, in 
addition, showing steady 
landing lights. 
 

HELICOPTERS 
DAY or NIGHT  – Following 
the intercepting aircraft and 
proceeding to land, showing a 
steady landing lights.. 

Understood! 
Will comply! 
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1. SEMNALELE INIŢIATE DE AERONAVA INTERCEPTOARE ŞI 
SEMNALELE DE RĂSPUNS ALE AERONAVEI INTERCEPTATE 

Nr. 
crt. 

SEMNALELE AERONAVEI DE RĂSPUNS ALE 
AERONAVEI INTERCEPTOARE 

SEMNIFI-
CAŢIA 

RĂSPUNSUL AERONAVEI 
INTERCEPTATE 

SEMNIFI-
CAŢIA 

4. 

AVIOANE 
ZIUA 
Escamotarea trenului de aterizare în timpul 
survolării pistei de aterizare la o înălţime mai 
mare de 1000 FT (300 M), dar mai mică de 
2000 FT (600 M) faţă de nivelul aerodromului şi 
continuarea executării turului de pistă. 
 
NOAPTEA 
Clipiri cu farurile de aterizare pe timpul 
survolării pistei de aterizare la o înălţime mai 
mare de 1000 FT (300 M), dar mai mică de 
2000 FT (600 M) faţă de nivelul aerodromului şi 
continuarea executării turului de pistă. Dacă 
este imposibil să se aprindă intermitent farurile 
de aterizare se folosesc orice alte lumini 
disponibile. 

Aerodromul 
pe care l-aţi 
desemnat 

este 
impropriu 
aterizării ! 

ZIUA sau NOAPTEA 
Dacă se doreşte ca aeronava 
interceptată să urmeze 
aeronava interceptoare spre un 
aerodrom de rezervă, aeronava 
interceptoare îşi excamontează 
trenul de aterizare şi utilizează 
semnalele prescrise pentru 
aeronava interceptoare de la 
Nr.1. 
 
Dacă se hotărăşte să se 
elibereze aeronava 
interceptată, aeronava 
interceptoare utilizează 
semnalele prescrise pentru 
aeronava interceptoare de la 
Nr.2. 

Am 
înţeles, 
urmaţi-

mă! 
 
 

Am 
înţeles, 
puteţi să 

continuaţi! 
 

5. 

AVIOANE 
ZIUA sau NOAPTE 
Aprinderea şi stingerea regulată a tuturor 
luminilor disponibile, dar într-un mod care să 
permită distingerea lor faţă de clipirile 
intermitente. 

Este 
imposibil să 
mă supun ! 

ZIUA sau NOAPTEA  
Se utilizează semnalele 
prescrise pentru aeronave 
interceptoare de la Nr.2. 

Am 
înţeles ! 

6. 

AVIOANE şi ELICOPTERE 
 
ZIUA sau NOAPTEA 
Clipiri neregulate cu toate luminile disponibile. 

În pericol. 

ZIUA sau NOAPTEA – 
Se utilizează semnalele 
prescrise pentru aeronava 
interceptoare de la Nr.2. 

Am 
înţeles ! 

 
1. SIGNALS INITIATED BY INTERCEPTING AIRCRAFT 

AND RESPONSES BY INTERCEPTED AIRCRAFT 

No. INTERCEPTING AIRCRAFT SIGNALS MEANING 
INTERCEPTED AIRCRAFT 

RESPONDS 
MEANING 

4. 

AEROPLANE 
DAY 
Raising landing gear while passing over 
landing runway at a height exceeding 100 FT 
(300 M) but not exceeding 2000 FT (600 M) 
above the aerodrome level, and continuing to 
circle the aerodrome. 
 
NIGHT 
Flashing landing lights while passing over 
landing runway at a height exceeding 1000 FT 
(300 M) but not exceeding 2000 FT (600 M) 
above the aerodrome level, and continuing to 
circle the aerodrome. If unable to flash landing 
lights flash any other lights available. 

Aerodrome 
you have 

designated 
is 

inadequate. 

DAY or NIGHT 
If it is desired that the 
intercepted aircraft follow the 
intercepting aircraft to an 
alternate aerodrome, the 
intercepting aircraft raises its 
landing gear and uses the 
No.1 signals prescribed for 
intercepting aircraft. 
 
If it is decided to release the 
intercepted aircraft, the 
intercepting aircraft uses No.2 
signals prescribed for 
intercepting aircraft. 

Understood, 
follow me. 

 
 
 
 
 
 

Understood, 
you may 
proceed! 

5. 

AEROPLANE 
 
DAY or NIGHT 
Regular switching on and off all available 
lights but in such a manner as to be distinct 
from flashing lights.  

Can not 
comply. 

DAY or NIGHT –  
Use No.2 signals prescribed 
for intercepting aircraft. 

Understood! 

6. 

AEROPLANE and HELICOPTERS 
 

DAY or NIGHT 
Irregular flashing of all available lights. 

In distress. 

AEROPLANE 
 

DAY or NIGHT 
Use No.2 signals prescribed 
for intercepting aircraft. 

Understood! 

 


