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ENR 1.2. Regulile de zbor la vedere                      Visual Flight Rules 

1.  Generalităţi 
1.1. Regulile zborului la vedere – VFR – au ca 
bază principiul „see and avoid”. Piloţii răspund de 
distanţele sau intervalele dintre aeronava proprie şi 
alte aeronave şi trebuie să asigure condiţii care să 
le permită o rezervă suficientă de spaţiu şi timp 
pentru a vedea şi evita alte aeronave din trafic, 
precum şi obstacolele de la sol, pe timp de zi sau 
noapte. Piloţii au in vedere că baremele 
meteorologice stabilite sunt valori minime şi că 
trebuie să-şi acorde o marjă de siguranţă mai mare 
atunci când circumstanţele o permit, în special în 
zonele terminale sau când condiţiile de vizibilitate 
redusă sau de nori se aproprie de limitele minime 
admise pentru zborurile VFR. 
1.2. Este recomandabil ca piloţii să depună şi 
planuri de zbor IFR şi să obţină o autorizaţie IFR 
atunci când există această posibilitate. 
 
2.  Condiţii Meteorologice de zbor la vedere 
( Visual Meteorological Conditions - VMC) 
2.1. Când zboară VFR, aeronavele vor fi pilotate 
permanent în raport cu reperele de la sol şi în 
condiţii meteorologice care permit o vizibilitate şi o 
distanţă faţă de nori mai mari sau egale cu cele 
prezentate în tabelele care urmează. Aeronavele 
pilotate VFR pe timp de noapte vor fi echipate 
corespunzător. 
2.2. În cazul în care se întâlnesc condiţii meteo 
sub limitele minime prescrise pentru zborul VFR 
pilotul va continua zborul în zona cu condiţii meteo 
ce permit zborul VFR şi va iniţia acţiuni de trecere 
la zborul IFR. 
2.3. Înainte de a intra în regiunile terminale de 
control civile sau militare, pilotul care zboară după 
regulile la vedere va anunţa organul ATC asupra 
intenţiilor sale, cu minimum 5 minute înainte. 
 

 1. General 
1.1. Visual Flight Rules are based on the „see 
and avoid” principle. Pilots are responsible for the 
distances between their own aircraft and other 
aircraft and they have to provide the conditions to 
allow them enough space and time in order to see 
and avoid other aircraft in the air traffic as well as 
the obstacles on the ground, on both day and night 
time. Pilots have to keep in mind that the 
established weather limits are minimum values and 
that they have to set a larger safe limit when the 
circumstances allow it, especially in terminal areas 
or when the reduced visibility or the clouds are 
close to minimum admitted limits for VFR flights. 
 
1.2. It is advisable for the pilots to fill in IFR flight 
plans and to obtain an IFR authorization as long as 
there is this possibility.  
 
2.  Visual Meteorological Conditions (VMC) 
 
2.1. When flying in VFR, aircraft will be 
permanently flown in accordance with the objects 
on the ground and in weather conditions that allow 
a visibility and a distance to the clouds bigger or 
equal to those included in the charts that follow. 
The aircraft flying VFR at night shall be endowed 
accordingly. 
2.2. In case the weather conditions are under 
the VFR flight minima, the pilot shall continue the 
flight in the area where the weather conditions allow 
the VFR flight and shall initiate the procedures for 
IFR flight. 
2.3. Prior to entering the civil or military control 
terminal areas, the pilot flying in accordance with 
VFR, will inform the ATC unit about his intention, at 
least 5 minutes before. 
 

 

3. Condiţiile de zbor VFR pentru aeronavele cu aripă fixă 
 

VFR flight conditions for fixed wing aircraft 

 
VFR  
Orice tip de  
spaţiu aerian 
(exceptând clasa A) 
VFR  

Limitele 
minime 
meteorologice 
Minimum 
weather limits 

Plafon – 300 m 
Ceiling – 300 m 
Vizibilitate – 5 km

1
 

Visibility – 5 km
1
  

                                                 
1
 Vizibilitatea în zbor (orizontală) exceptând vizibilitatea la sol raportată în zonele de control, indiferent de clasa 

spaţiului aerian. 
In flight visibility (horizontal) except for the on the ground visibility reported in the control areas, no matter the 
airspace class 
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Any type of airspace 
(except for class A) 

Cerinţe de 
pilotaj a 
aeronavelor 
Aircraft flight 
requirements 

Distanţă minimă verticală faţă de nori – 150 m 
Minimum vertical distance/height to the clouds – 150 m 
Distanţă minimă orizontală faţă de nori – 1,5 km 
Minimum horizontal distance to the clouds – 1,5 km 
Înălţime minimă deasupra solului (apei) – 300 m

2
 

Minimum height over the ground (water) – 300 m
2
 

 
VFR speciale

3
: 

Zone de control 
(clasa C) 
Special VFR Control 
areas (class C) 
 

Limitele 
minime 
meteorologice 
Minimum 
weather limits  

Vizibilitate la sol – 1,5 km 
Ground visibility – 1,5 km 

Cerinţe de 
pilotaj a 
aeronavelor 
Aircraft flight 
requirements  

Trebuie să se menţină distanţa faţă de nori şi controlul 
vizual permanent al suprafeţei solului. 
The distance from the clouds and the permanent visual 
control of the ground surface must be maintained.  
Înălţime minimă deasupra solului sau apei – 150 m 
Minimum height over the ground or water – 150 m  

 

Notă:  
a) Dacă nu există aprobare de zbor sub înălţimea de 300 m deasupra suprafeţei solului sau apei, plafonul 

minim prognozat de 500 m este obligatoriu pentru planificarea zborurilor VFR în toate categoriile de spaţiu 
aerian. 
If there is no flight approval under 300 m over the ground or water, the minimum ceiling of 500 m is 
mandatory for planning the VFR flights in all categories of airspace  

b) Calificarea pentru zborul SVFR se va acorda piloţilor (echipajelor) pregătiţi corespunzător, cu experienţă 
corespunzătoare de zbor. 
The qualification for SVFR flights will be granted for the pilots or aircrew trained accordingly, with flying 
expertise 

 

 

 

 

 

 

Condiţiile de zbor VFR pentru elicoptere 

VFR flight conditions for helicopters  

 

 

VFR 
Toate categoriile de  
spaţiu aerian 
controlat 
VFR  

Limitele 
meteorologice 
minime 
Minimum 
weather limits 

Plafon – 300 m 
Ceiling – 300 m  
Vizibilitate – 4 km

4
 

Visibility – 5 km
4 
 

                                                 
2
 Înălţimile mici sunt permise numai când se execută zborul după prevederi speciale, după cum este detaliat în 

acest document şi în documentele operaţionale complementare. 
Low heights are allowed only when, the flight is performed according to the special provisions as it is detailed in 
this document and in the additional operational documents. 
3
 Este necesară aprobarea organului de control al traficului aerian (ATC). Aeronavele vor zbura în concordanţă cu 

instrucţiunile SVFR emise de către comanda bazei aeriene sau echivalente. 
The approval of the ATC unit is necessary. The aircraft will fly according to the SVFR instructions issued by the air 
base command or the equivalent 
4
 Vizibilitatea în zbor (orizontală) exceptând vizibilitatea la sol raportată în zonele de control, indiferent de clasa 

spaţiului aerian. 
The flight visibility (horizontal) except for the on the ground visibility according to the areas of control,no matter the 
class of the airspace. 
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All categories of 
controlled air space 

Cerinţe de 
pilotaj a 
aeronavelor 
Aircraft flight 
requests 

Distanţă minimă verticală faţă de nori – 150 m 
Minimum vertical distance to the clouds – 150 m  
Distanţă minimă orizontală faţă de nori – 1,5 km 
Minimum horizontal dist to clouds – 1,5 km  
Înălţime minimă deasupra solului sau apei – 300 m 
Minimum height over the ground or water – 300 m 

Clasa G 
Class G 
(necontrolat) 
 

Limitele 
minime 
meteorologice 
Minimum 
weather limits 

Vizibilitate orizontală în zbor: 
In- flight horizontal  visibility: 
ziua – 1,5 km  
day – 1,5 km 
noaptea – 5 km 
night– 5 km  

Cerinţe de 
pilotaj a 
aeronavelor 
Aircraft flight 
requests 

Menţinerea distanţei faţă de nori 
Maintain the distance to the clouds  
Înălţime minimă deasupra solului sau apei – 150 m

5
 

Minimum height over the ground or water – 150 m
5
 

 
VFR speciale

6
: 

Zone de control 
(clasa C) 
Special VFR Control 
areas (Class C) 
 

Limitele 
minime 
meteorologice 
Minimum 
weather limits 

Vizibilitate la sol – 800 m 
Visibility on the ground – 800 m  

Cerinţe de 
pilotaj a 
aeronavelor 
Aircraft flight 
requests 

Trebuie să se menţină permanent distanţa faţă de nori şi 
contactul vizual cu solul. 
The distance to the clouds and the visual contact with the 
ground must be permanently maintained. 
Înălţime minimă deasupra solului sau apei – 100 m 
Minimum height over the ground or water – 100 m. 
Zborul se execută cu viteză redusă, pentru a permite 
pilotului să vadă şi să evite alte aeronave sau obstacole. 
The flight is conducted at low speed is order to allow the 
pilot to see and avoid other aircraft or obstacles. 

 
 

 
4.  Calajul altimetrului 
4.1. Pentru zboruri VFR la o altitudine egală sau 
inferioară valorii altitudinii de tranziţie, altimetrul va 
fi fixat la valoarea QNH/QFE a aerodromului 
controlat cel mai apropiat de ruta de zbor. 
Deasupra nivelului de tranziţie, se va utiliza 
presiunea standard de 1013.2 mb. 
4.2  Zborurile  peste altitudinea determinată în 
paragraful 4.1 vor fi făcute la un nivel de zbor în 
corcondanţă cu regulile de de acordare a nivelurilor 
după regula sistemului semicircular . 
Alte altitudine de zbor pot fi folosite daca: 
- la nivelul de zbor prescris vizibilitatea /distanţa 
cerută de nori nu poate fi menţinută. 
-o altă altitudine de zbor este cerută pentru zboruri 
de antrenament, exerciţii militare sau zboruri de 
verificăre a functionabilităţii aeronavei. 
- zborul ia forma unei misiuni SAR sau de asistenţă 
în cazuri de pericol.  
5.  Prognoza meteo pentru zbor 
Un zbor VFR poate fi început dacă prognoza meteo 
indică faptul că zborul poate fi efectuat în 

 4. Altimeter Settings  
4.1. For VFR flights at and below transition 
altitude, the altimeter shall be set to the QNH/QFE 
value of the controlled aerodrome nearest to the 
flight route.  
Above these levels, the standard altimeter setting of 
1013.2 mb. 
4.2.  Flights above the altitude determined in 
Para 4.1 shall be conducted at a flight level in 
accordance with the semicircular cruising level 
regulations. 
Other flight altitudes may be used if  
-at the prescribed flight level the required flight 
visibility/ distance from clouds cannot be 
maintained;  
- a different flight altitude is required for training 
purposes, exercises or functional check flights;  
- the flight is conducted as a SAR mission or for 
assistance in case of danger.  
5.  Flight Weather Forecast 
A VFR flight may be commenced if the weather 
forecast indicates that the flight can be performed 

                                                 
5
 Înălţimile mici sunt permise numai când se execută zborul sub prevederi speciale, după cum este detaliat în 

această publicaţie şi în documentele operaţionale de sprijin (ajutătoare, complementare). 
Low altitudes are allowed only when the special provisions flight is executed, as it is detailed in this publication and 
in the support operational documents. 
6
 Este necesară aprobarea organului de control al traficului aerian (ATC). Aeronavele vor zbura în concordanţă cu 

instrucţiunile SVFR emise de către comanda bazei sau echivalente şi viteza aeronavei permite pilotului să 
urmărească obstacolele de la sol. 
It is necessary the approval of the ATC unit. The aircraft shall fly according to SVFR instructions. 
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concordanţă cu regulile VFR de la decolare la 
aterizare. 
În plus, condiţiile meteo necesare trebuie 
prognozate pentru aerodromul destinaţie/zona de 
aterizare/punctul de aterizare pentru timpul de 
sosire estimat (ETA) + /-30 minute. 
6.  Măsuri ce trebuie luate în cazul 
deteriorării situaţiei meteorologice 
   Când devine evident că nu mai este posibil să se 
continue zborul în VMC conform planului de zbor 
curent, aeronava care efectuează un zbor VFR, 
operat ca zbor controlat trebuie : 
-să solicite o autorizare modificată care să permită 
aeronavei să continue zborul în VMC spre 
destinaţie ori spre un aerodrom de rezervă; sau 
-dacă nu se obţine o autorizare modificată, să 
notifice unitatea ATC competentă despre hotărârea  
de aterizare la cel mai apropiat aerodrom; sau 
-dacă zborul este operat în CTR, să solicite 
autorizarea să opereze ca un zbor special VFR 
(Special Visual Flight Rules-SVFR);sau 
-să solicite autorizarea să opereze în conformitate 
cu regulile de zbor instrumental. 
 
7. Trecerea de la zborul VFR la zborul IFR 
7.1.  Atunci când se face trecerea  de la zborul 
VFR la zborul IFR, pilotul: 
- va stabili contacul radio cu unitatea ATC 
competentă şi va solicita o autorizaţie ATC în acest 
sens, cu minimum 10 min. înainte de efectuare; 
- va continua zborul VMC până la primirea unei 
autorizaţii ATC. 
7.2 Se va afişa la transponder Mod 3/A codul 7600 
(întreruperea legăturii radio). 
7.3 Această procedură este aplicată operaţiunilor 
pe timp de zi şi de noapte precum şi zborurilor în 
formaţie. 

according to VFR from takeoff to landing. 
In addition, the required visual meteorological 
conditions must be forecast for the destination 
aerodrome /landing site/landing point for the 
estimated time of arrival (ETA) +/- 30 minutes. 
 
6.  Action to be Taken in Case of 
Deteriorating Weather 
If the in-flight weather conditions are about to 
deteriorate below the accepted minima, the pilot 
shall take the following action in due time: 
-request a modified authorization allowing the 
aircraft to continue its flight in VMC to the 
destination or to the alternate airfield;  
Or 
- if a modified authorization has not been granted, 
notify the competent ATCU about the decision to 
land at the nearest airfield or landing site; 
- if the flight is conducted in a CTR, request the 
authorization to operate as a special VFR flight 
(Special Visual Flight Rules - SVFR); or 
-Request continuation of the flight according to IFR.  
 
 
7. Change from VFR Flight to IFR Flight  
7.1. Basically, when changing from VFR flight to 
lFR flight, the pilot shall  
- establish radio contact with the appropriate ATC 
unit and request an ATC clearance, 10 minutes 
before received it; 
-continue flight in VMC until an ATC clearance has 
been received. 
7.2 The lFF/SlF equipment shall be switched to 
Mode 3/A Code 7600 (radio communication failure). 
7.3. This procedure is applied to day and night 
operations. It is also applicable to formation flights. 

 


