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ENR 1.3. Regulile zborului instrumental     Instrument Flight Rules 
 

1.  Reguli generale 
1.1.  Zborul IFR poate fi executat numai dacă: 
- aeronavele au certificat pentru zborul IFR şi 
- piloţii deţin certificarea IFR pe tipul de aeronavă 
specificat, conform manualului de zbor; 
Abateri de la de la aceste reguli sunt permise în 
timpul misiunilor SAR făcute cu elicoptere în cazuri 
de urgenţă şi dacă integritatea corporală sau viaţa 
persoanelor sunt în pericol.Totuşi, trebuie să fie la 
bord măcar un pilot de elicopter care să aibă 
calificarea pentru zbor instrumental 
  
1.2. Pe timpul zborului instrumental de antrenament 
cu aeronave cu mai multe locuri, unul dintre piloţi 
trebuie să fie instructor cu certificare de zbor IFR. 
1.3.  Toate zborurile IFR trebuie să aibă 
autorizare ATC. Dacă nu s-au dat alte instrucţiuni 
de către unitatea de control aerian responsabilă, 
aceste zbori vor fi  dirijate după cum urmează: 
- pe mijlocul  rutelor  ATS  
- pe alte rute de-a lungul capului compas dat între 
punctele de radionavigatie de pe rută sau de 
poziţiile de raport incluse în planul de zbor. 
 
2.  Decolarea în condiţii meteo 
instrumentale (IMC) 
2.1.  În absenţa unor norme minime de decolare 
impuse, decolarea nu este permisă decât dacă 
plafonul şi vizibilitatea au valori egale sau 
superioare baremelor meteorologice minime 
stabilite pentru procedurile instrumentale de 
apropiere pentru pista în serviciu. Pentru elicoptere, 
baremul de plafon minim trebuie să fie acelaşi cu 
cel pentru aeronavele cu aripă fixă, iar vizibilitatea 
poate fi jumătate faţă de standardele de vizibilitate 
stabilite pentru aeronavele cu aripă fixă, dar nu mai 
mică de 400 m.  
În caz că RVR este raportată la aeroportul de 
plecare, trebuie să fie luat ca valoare de referinţă a 
vizibilităţii. 
 
3.  Înălţimi minime de siguranţă 
Cu excepţia decolării, aterizării şi rulajului aerian 
înălţimea minimă de siguranţă trebuie să fie: 
a) în afara regiunilor muntoase - cel puţin 1000 ft 
(300 m) deasupra celui mai înalt punct situat pe o 
rază de 8 km faţă de aeronavă; 
b) în regiunile muntoase cel puţin 2000 ft (600 m) 
deasupra obstacolelor dispuse lateral faţă de 
traiectul de zbor până la o distanţă de maximum 15 
km. 

 1. General Instructions 
1.1. IFR flights may be performed only if 
- the aircraft has an IFR flight certification and 
- the pilots have the IFR certification required 
according to the Flight Manual for the type of 
aircraft concerned. 
Deviations from these regulations are permitted 
during search-and-rescue missions performed by 
helicopters in case of emergency situations and if 
integrity and life of persons are endangered. 
However, at least one helicopter pilot holding an 
instrument rating must be on board. 
1.2. During flight instrument training on multi-seated 
aircraft, one pilot seat shall be occupied by an 
instructor pilot holding an instrument rating. 
1.3.   IFR flights require an ATC clearance. 
Unless the controlling ATC unit has given different 
instructions/permitted a deviation, these flights shall 
be conducted, as follows: 
- on ATS routes along the centreline; 
- on other routes along the direct heading between 
the en-route fixes or reporting points indicated in 
the flight plan. 
 
2. Take-off in Instrument Meteorological 
Conditions (IMC) 
2.1.  In the absence of minimum standards 
imposed for takeoff this is allowed only if the ceiling 
and the visibility have values equal or superior to 
the minimum admitted weather standards 
established for the instrumental approach 
procedures for the runway in service. For 
helicopters, the ceiling minimum must be the same 
as that for the fixed wing aircraft and visibility can 
be half of the visibility standards established for 
fixed wing aircraft but not less than 400 m.  
If the Runway Visual Range (RVR) is reported at 
the departure airfield, it shall be taken as a visibility 
reference value. 
 
 
3.  Minimum Safe Height 
Except for takeoff, landing and hovering, the 
minimum safe height shall be: 
a) outside the mountainous regions -  at least 1000 
ft (300 m) above the highest elevation located 
within 8 km radius from of the aircraft position; 
b) in the mountainous regions, at least 1800 ft (600 
m) over the laterally disposed obstacles comparing 
to the flight track up to a maximum 15 km distance. 

4.  Nivelele de croazieră 
Zborul IFR în spaţiul aerian controlat trebuie să fie 
planificat la nivele de croazieră specifice în 
conformitate cu AIP ROMÂNIA şi MIL AIP şi 
desfăşurate la altitudini/nivele de zbor desemnate 
de către unitatea ATC responsabilă prin autorizarea 
ATC. 
Zborurile IFR desfăşurate în spaţiul aerian 
necontrolat se desfăşoară conform reglementărilor 
pentru nivelele de croazieră semicirculare dacă 

 4. Cruising Levels 
IFR flights within controlled airspace shall be 
planned at the cruising levels specified in 
accordance with the aeronautical publications and 
conducted at the flight altitudes/ levels assigned by 
the responsible ATC unit via the ATC clearance. 
IFR flights, within uncontrolled airspace, are subject 
to the regulations for semicircular cruising levels 
unless the responsible ATC unit assigns a different 
flight altitude/ level via the ATC clearance. 
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unitatea ATC responsabilă nu îi alocă o altă 
altitudine sau nivel de zbor prin autorizarea ATC. 
 
5.  Trecerea de la zborul IFR la VFR 
Pilotul care decide să treacă de la zborul IFR la 
zborul VFR, dacă a depus un plan de zbor, va 
anunţa ATSU competentă despre intenţia sa cu 
minimum 10 min înainte de efectuare. 
Când o aeronavă care zboară IFR se află sau 
întâlneşte VMC nu trebuie să-şi anuleze zborul IFR. 
 
 
6.  Apropierea în condiţii meteorologice de 
zbor instrumental 
Când condiţiile meteorologice la aerodromul de 
destinaţie nu permit o apropiere VFR, un zbor IFR 
poate fi început numai dacă o procedură 
corespunzătoare de apropiere instrumentală a fost 
publicată, iar condiţiile meteo prognozate întrunesc 
cel puţin aceste minime de aterizare. 

 
 
 

 
 
 
5. Change from IFR to VFR Flight 
The pilot, after deciding to change from IFR to VFR 
flight, shall inform the controlling ATSU about his 
intention at least 10 min prior. 
An aircraft flying IFR encountering VMC, may not 
cancel its IFR flight plan. For changing from IFR to 
VFR flight, the appropriate regulations have to be 
applied. 
 
6.  Approach in Instrument Meteorological  
Conditions (IMC) 
If the weather conditions forecast for the aerodrome 
of destination for the estimated time of arrival do not 
permit a VFR approach, an IFR approach  may be 
commenced only if a suitable instrument approach 
procedure is available at the aerodrome of 
destination and the forecast weather conditions 
meet at least these landing minima. 

 
 
 
 
 
 
  
 


