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CAPITOLUL I. 

DESCRIERE CADRU LEGISLATIV 

 

 

 

Aeroportul din județul Harghita va funcționa ca regie autonomă cu specific deosebit, de interes local, cu 

personalitate juridică, pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, beneficiind de alocații 

financiare de la Consiliul Județean Harghita în condițiile prevederilor O.U.G. 61/20111 și ale art.3 din H.G.R. 

nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor 

sub autoritatea consiliilor judeţene, respectiv O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice. 

Regia Autonomă va administra, în condițiile legii, bunuri mobile și imobile aparținând domeniului public și 

privat al județului Harghita asupra cărora va fi constituit un drept de administrare prin hotărâre a Consiliului 

Județean Harghita. 

Structura organizatorică și funcțională a Regiei Autonome se va aproba de către Consiliul de Administrație al 

Regiei Autonome a Aeroportului din județul Harghita și, ulterior, de către Consiliul Județean Harghita. 

În Consiliul de Administrație al Regiei Autonome se va regăsi și un reprezentant al Consiliului Județean, toți 

membrii Consiliului de Administrație fiind numiți de Consiliul Județean Harghita. 

Printre principalele atribuții ale Consiliului Județean Harghita în raport cu Regia Autonomă se numără 

următoarele: 

- avizează raportul semestrial și anual cu privire la activitatea aeroportului; 

- aprobă tarifele aeroportuare avizate de Consiliul de Administrație; 

- aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare, Organigrama și Statul de funcții și structura de 

personal, corespunzător necesităților Regiei; 

- aprobă criteriile de performanță ale Directorului General; 

- aprobă bugetul de venituri și cheltuieli ale Regiei; 

- aprobă planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru 

atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite; 

Cadrul legislativ asociat activităților aeroportuare este unul extrem de complex și reglementează domenii 

dintre cele mai diverse precum infrastructura aeroportuară, suportul logistic, calificările resurselor umane, 

securitatea aeriană, protejarea mediului etc.  

 

În condițiile în care Consiliul Județean Harghita aprobă rapoartele de activitate, bugetele de venituri și 

cheltuieli, tarifele aeroportuare, criteriile de performanță etc. ale Regiei Autonome, se impune ca persoana 

                                                           
1 Cu modificările și completările ulterioare. 



Studiu de oportunitate pentru înființarea unui aeroport  
în județul Harghita 

MANUCODE 
Consulting and Research 

 

Consiliul Județean Harghita 6 

 

desemnată să reprezinte Consiliul Județean Harghita în Consiliul de Administrație, dar în special structura 

organizatorică și funcțională a Regiei Autonome a Aeroportului din județul Harghita, structură aprobată tot de 

Consiliul Județean Harghita să cunoască întregul cadru legislativ aferent activităților aeroportuare. 

 

Cadrul legislativ aflat în vigoare, ținând cont de aria globală de aplicabilitate a domeniului aeronautic, include: 

- Prevederi legislative internaționale (altele decât cea aplicabilă la nivel european) 

- Prevederi legislative europene 

- Prevederi legislative naționale 

- Reglementări aeronautice civile române 

- Proceduri și Instrucțiuni de Aeronautică Civilă 

- Directive aeronautice 

- Circulare aeronautice 

 

Grafic nr.1 – Domeniile cadrului legislativ aeronautic 
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1.1. Legislație generală 

 

Tipul și codul Actului Normativ Descriere succintă 

1. Legislaţie internaţională (alta decât cea europeană) 

Conventie Internaţională - Convenţia 

de la Chicago 

Conventia privind aviatia civila internationala semnata la Chicago in 

07.12.1944 

Conventie Internaţională - Convenţia 

EUROCONTROL 

Convenţie internaţională Eurocontrol privind cooperarea pentru 

securitatea navigaţiei aeriene, încheiată la 13 decembrie 1960 

►Anexa 1: Statutul agenţiei Eurocontrol din 13.12.1960 

Acord international - Acordul 

„DANUBE FAB” 

Acordul pentru stabilirea DANUBE FAB şi Acordurile subsecvente 

încheiate între NSA-uri şi, respectiv, între ANSP-uri. 

2. Legislaţie europeană 

Regulamentul Parlamentului European 

şi al Consiliului (CE) nr. 216 din 20 

februarie 2008 (consolidat) 

privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei 

Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei şi de abrogare a Directivei 

91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 şi a 

Directivei 2004/34/CE 

►M1:Regulamentul (CE) nr. 690/2009 al Comisiei din 30 iulie 2009  

►M2:Regulamentul (CE) nr. 1108/2009 al Parlamentului European 

și al 

Consiliului din 21 octombrie 2009 

►M3:Regulamentul (UE) nr. 6/2013 al Comisiei din 8 ianuarie 2013  

►M4:Regulamentul (UE) nr. 2016/4 al Comisiei din 6 ianuarie 2016 

Directiva  Parlamentului European şi a 

Consiliului 2003/42/CE din 13 iunie 

2003 

privind raportarea evenimentelor din aviatia civila 

Regulamentul (UE) nr. 996/2010 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului din 20 octombrie 2010 

privind investigarea și prevenirea accidentelor și incidentelor 

survenite în aviația civilă și de abrogare a Directivei 94/56/CE 

►M1: Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European 

și al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza și 

acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviație civilă, de 

modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului 

European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2003/42/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului, și a Regulamentelor (CE) 

nr. 1321/2007 și (CE) nr. 1330/2007 ale Comisiei 

Regulamentul (UE) nr. 319/2014 al 

Comisiei din 27 martie 2014   

privind onorariile și taxele percepute de Agenția Europeană de 

Siguranță a Aviației și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 

593/2007 

Comunicarea Comisiei privind situația 

veniturilor și a cheltuielilor Agenției 

Europene de Siguranță a Aviației 

pentru exercițiul financiar 2014 

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene de Siguranță 

a Aviației pentru exercițiul financiar 2014 
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Regulamentul (UE) nr. 452/2014 al 

Comisiei din 29 aprilie 2014 

de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative 

referitoare la operațiunile aeriene ale operatorilor din țări terțe în 

temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului 

European și al Consiliului 

Decizia 2014/425/UE a Comisiei din 

01.07.2014 

de autorizare a Republicii Slovace și a Regatului Unit să aplice 

derogări de la anumite norme comune privind siguranța aviației în 

conformitate cu articolul 14 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 

216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului 

Decizia 2014/426/UE a Comisiei din 

01.07.2014 

de autorizare a Regatului Unit să aplice derogări de la anumite norme 

comune privind siguranța aviației în conformitate cu articolul 14 

alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului 

European și al Consiliului 

Decizia nr. 303/14/COL a Autorității 

AELS de Supraveghere din 15.07.2014 

prin care Norvegia este autorizată să aplice derogări de la anumite 

norme comune în materie de siguranță a aviației în temeiul articolului 

14 alineatul (6) din actul menționat la punctul 66n din anexa XIII la 

Acordul privind Spațiul Economic European [Regulamentul (CE) nr. 

216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 

2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și 

instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de 

abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului 

(CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE, astfel cum a fost 

modificat] 

Decizia nr. 545/14/COL a Autorității 

AELS de Supraveghere din 08.12.2014 

de autorizare a Islandei să aplice derogări de la anumite norme 

comune privind siguranța aviației în temeiul articolului 14 alineatul 

(6) din actul menționat la punctul 66n din anexa XIII la Acordul 

privind Spațiul Economic European [Regulamentul (CE) nr. 

216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 

2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și 

instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de 

abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului 

(CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE, astfel cum a fost 

modificat] și de abrogare a Deciziei nr. 362/14/COL a Colegiului din 

14 septembrie 2014 

Decizia (UE) 2015/2394 a Consiliului 

din 08.12.2015 

privind poziția care urmează să fie luată de statele membre în numele 

Uniunii în ceea ce privește deciziile care urmează să fie adoptate de 

Comisia permanentă a Eurocontrol privind rolurile și sarcinile 

Eurocontrol și serviciile centralizate 

3. Legislație națională 

Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 

(consolidat) 

privind Codul aerian civil, republicată, consolidata la 19.02.2016 

Legea nr. 257 din 22 mai 2001 privind modul de acţiune împotriva aeronavelor care utilizează 

neautorizat spaţiul aerian al Românie 
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Hotărârea Guvernului nr. 405 din 12 

august 1993 

privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române 

►M1: Hotararea nr. 645 din 21 august 2013 pentru modificarea 

Hotararii Guvernului nr. 405/1993 privind infiintarea Autoritatii 

Aeronautice Civile Romane 

Hotărârea Guvernului 

nr.455/04.05.2011 

privind tarifele de aeroport 

Hotărârea Guvernului nr. 74 din 26 

ianuarie 1991 

privind înfiinţarea regiei autonome „Administraţia română a 

serviciilor de trafic aerian” – ROMATSA, republicată la 20.07.2009 

►M1: Hotararea nr. 645 din 21 august 2013 pentru modificarea 

Hotararii Guvernului nr. 405/1993 privind infiintarea Autoritatii 

Aeronautice Civile Romane 

Hotărârea Guvernului nr. 912 din 25 

august 2010 

pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor în spaţiul 

aerian naţional, precum şi a condiţiilor în care decolarea şi aterizarea 

aeronavelor civile se pot efectua şi de pe/pe alte terenuri sau suprafeţe 

de apă decât aerodromurile certificate 

Ordinul ministrului transporturilor, 

construcţiilor şi turismului nr. 1185 din 

12 iulie 2006 

privind desemnarea Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică 

Civilă Română" ca autoritate naţională de supervizare, organism 

tehnic specializat pentru îndeplinirea funcţiei de supervizare a 

siguranţei zborului în aviaţia civilă, la nivel naţional 

Ordinul ministrului transporturilor nr. 

791 din 5 octombrie 2010 

privind împuternicirea inspectorilor aeronautici pentru supervizarea 

siguranţei zborului 

Ordinul ministrului transporturilor, 

construcţiilor şi turismului nr. 630 19 

aprilie 2007 

privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu 

aeronave ultrauşoare din România 

Ordinul Ministerului Transporturilor şi 

Infrastructurii nr. 1305 din 27.08.2012 

privind aprobarea tarifelor perceputede Regia Autonomă 

"AutoritateaAeronautică Civilă Română" pentruprestarea 

activităţilor pentru care i-au fostdelegate competenţe de către 

MinisterulTransporturilor şi Infrastructurii, cu modificările și 

completările ulterioare, versiune consolidată la 19 septembrie 2012 

►M1: Ordinul nr. 361/05.05.2016 pentru modificarea şi completarea 

anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 

1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă 

"Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea 

activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către 

Ministerul Transporturilor 

Ordinul ministrului transporturilor, 

construcţiilor şi turismului nr. 2066 din 

9 noiembrie 2006 

privind delegarea unor competenţe Regiei Autonome "Autoritatea 

Aeronautică Civilă Română” 

Hotărârea Guvernului nr. 21 din 14 

ianuarie 2015 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, 

consolidata la 22.02.2016 

4. RACR - Reglementări aeronautice civile române 
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Ordin al Ministrului Transporturilor 

Construcţiilor şi Turismului (OMTCT) 

nr. 159 din 24.02.2006 

pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române 

"Raportarea evenimentelor de aviaţie civilă” 

Ordin al Ministrului transporturilor, 

construcțiilor și turismului (OMTCT) 

nr. 21 din 12.01.2007 

pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-

RA, Regulile aerului, ediţia 02/2006 

►M1: Ordin al Ministrului transporturilor, construcțiilor și 

turismului (OMTCT) nr. 25/2008 privind modificarea şi completarea 

anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi 

turismului nr. 21/2007 pentru aprobarea Reglementării aeronautice 

civile române RACR-RA, Regulile aerului, ediţia 02/2006 

►M2: Ordinul Ministrului transporturilor nr. 1534/2008 privind 

modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului 

transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 21/2007 pentru 

aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-RA, 

Regulile aerului, ediţia 02/2006 

►M3: Ordinul Ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 

276/2010 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul 

ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 21/2007 

pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-

RA, Regulile aerului, ediţia 02/2006 

Ordin al Ministrului Transporturilor 

(OMT) nr. 488 din 24.03.2015 

pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-

TABP "Transportul aerian al bunurilor periculoase", Ediţia 04/2015 

5. PIAC - Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă 

PIAC-TABP, Ed. 1/2014 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Transportul aerian de 

bunuri periculoase, aprobată prin Decizia Directorului General al 

Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D254/09.05.2014 

PIAC-RAMP 

Efectuarea inspecțiilor la platformă 

Personalul de inspecție la platformă 

roceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Efectuarea inspecțiilor 

la platformă; Personalul de inspecție la platformă, aprobată prin 

Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile 

Române nr. D981/18.12.2014. 

PIAC-REG, Ed.1/2014 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Elaborarea și 

emiterea reglementărilor aeronautice, aprobată prin Decizia 

Directorului General al Autorității Aeronautice Civile Române nr. 

D956/12.12.2014 
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1.2. Siguranță Cadru legislativ 

 

Tipul și codul Actului Normativ Descriere succintă 

1. Reglementări europene 

Directiva 2009/12/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 

11.03.2009 

privind tarifele de aeroport 

Regulamentul (UE) nr.376/2014 al 

Parlamentului European și al 

Consiliului din 03.04.2014 

privind raportarea, analiza și acțiunile subsecvente cu privire la 

evenimentele de aviație civilă, de modificare a Regulamentului (UE) 

nr.996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare 

a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului, și 

a Regulamentelor (CE) nr.1321/2007 și (CE) 1330/2007 ale Comisiei  

►M1: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1018 al 

Comisiei din 29.06.2015 de stabilire a unei liste de clasificare a 

evenimentelor de aviație civilă care trebuie raportate în mod 

obligatoriu în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

Regulamentul (UE) nr. 996/2010 al 

Parlamentului European și al 

Consiliului din 20.10.2010 

privind investigarea și prevenirea accidentelor și incidentelor survenite 

în aviația civilă și de abrogarea a Directivei 94/56/CE 

Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al 

Parlamentului European și al 

Consiliului din 24.09.2008 

privind reguli comune de operare a serviciilor aeriene în cadrul 

Comunității 

►M1: Publicarea, în conformitate cu articolul 10 alineatul (3) din 

Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 privind normele comune pentru 

operarea serviciilor aeriene în Comunitate (reformare), a deciziilor 

statelor membre de a acorda, suspenda sau revoca licențe de operare 

►M2: Rectificare la publicarea, în conformitate cu articolului 10 

alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 privind normele 

comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate (reformare), 

a deciziilor statelor membre de a acorda, suspenda sau revoca licențe 

de operare 

Regulamentul (CE) nr. 785/2004 al 

Parlamentului European si al 

Consiliului din 21.04.2004 (consolidat) 

privind cerinţele de asigurare a operatorilor de transport aerian și a 

operatorilor de aeronave 

►M1: Regulamentul (CE) nr. 1137/2008 din 22.10.2008 

►M2: Regulamentul (UE) nr. 285/2010 din 06.04.2010 

Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al 

Parlamentului European și al 

Consiliului din 14.12.2005 (consolidat) 

de stabilire a unei liste comunitare a transportatorilor aerieni care se 

supun unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității și de 

informare a pasagerilor transportului aerian cu privire la identitatea 

transportatorului aerian efectiv și de abrogare a articolului 9 din 

Directiva 2004/36/CE 

►M1: Regulamentul (UE) nr.596/2009 al Parlamentului European și 

al Consiliului din 18.06.2009 
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Regulamentul (CE) nr.474/2006 al 

Comisiei din 22.03.2006 (consolidat) 

de stabilire a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac 

obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității 

menționate la capitolul II din Regulamentul (CE) nr.2111/2005 al 

parlamentului European și al Consiliului 

►M1: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2322 din 

10.12.2015 

Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al 

Parlamentului European și al 

Consiliului din 11.03.2009 

privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, 

Euratom) nr. 1101/2008 al parlamentului European și al Consiliului 

privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic 

al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al 

Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE 

Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programe 

statistice ale Comunităților Europene 

Regulamentul de punere în aplicare 

(UE) nr.1035/2011 din 17.10.2011 

de stabilire a cerințelor comune pentru furnizarea de servicii de 

navigație aeriană și de modificare a Regulamentelor (CE) nr.482/2008 

și (UE) nr.691/2010 

Regulamentul de punere în aplicare 

(UE) nr. 390/2013 al Comisiei din 

03.05.2013 

de instituire a unui sistem de performanță pentru serviciile de navigație 

aeriană și pentru funcțiile de rețea 

Regulamentul de punere în aplicare 

(UE) nr. 391/2013 al Comisiei din 

03.05.2013 

de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de 

navigație aeriană 

Regulamentul (UE) nr.73/2010 din 

26.01.2010 (consolidat) 

de stabilire a cerințelor de calitate a datelor aeronautice și informațiilor 

aeronautice pentru Cerul unic european 

Regulamentul Uniunii Europene (UE) 

nr. 139/2014 din 12.02.2014 

de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative 

referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 

216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului 

Decizia Comisiei nr. 121/2011 din 

21.02.2011 

de stabilire a obiectivelor de performanță la nivelul UE și a pragurilor 

de alertă pentru furnizarea de servicii de navigație aeriană pentru anii 

2012-2014 

Decizia de punere în aplicare a 

Comisiei nr. 132/2014 din 11.03.2014 

de stabilire a obiectivelor de performanță la nivelul Uniunii pentru 

rețeaua de management al traficului aerian și a pragurilor de alertă 

pentru a doua perioadă de referință 2015-2019 

Decizia de punere în aplicare a 

Comisiei nr.2015/670 din 27.04.2015 

privind conformitatea ratelor unitare pentru 2015 aplicate zonelor 

tarifare în temeiul articolului 17 din Regulamentul de punere în 

aplicare (UE) nr. 391/2013 

2.Legislație națională 

Legea nr. 226/05.06.2009 privind organizarea și funcționarea statisticii oficiale în România, cu 

modificările și completările ulterioare 

HG nr.912/25.08.2010 Hotărârea Guvernului pentru aprobarea procedurii de autorizare a 

zborurilor în spațiul aerian național, precum și a condițiilor în care 

decolarea și aterizarea aeronavelor civile se pot efectua și de pe/pe alte 

terenuri sau suprafețe de apă decât aerodromurile certificate 
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HG nr.455/04.05.2011 Hotărârea Guvernului privind tarifele de aeroport 

OMTI nr.1089/26.06.2012 Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii privind 

culegerea, analiza, centralizarea și difuzarea datelor statistice din 

domeniul transportului aerian 

OMT nr.7/10.01.2014 Ordinul Ministrului Transporturilor privind aprobarea tarifului pentru 

supravegherea menținerii obiectivelor necesare siguranței pasagerilor 

și a procedurii de colectare și distribuire a acestuia și pentru abrogarea 

OMTI nr.894/2010 privind aprobarea tarifului pentru supravegherea 

menținerii obiectivelor necesare siguranței pasagerilor 

OMTI nr.313/06.12.2006 Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii privind măsuri 

pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr.1794/2006 al Comisiei de 

stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de 

navigație, în ceea ce privește tariful național unitar de rută 

OMTI nr.1560/25.10.2012 Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii privind măsuri 

pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr.1794/2006 al Comisiei de 

stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de 

navigație aeriană, în ceea ce privește tariful de navigație aeriană 

terminală 

OMTCT nr.75/27.11.2011 Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcțiilor și Locuinței 

privind măsuri pentru aplicarea art.20 din Regulamentul (UE) 

nr.691/2010 al Comisiei din 29.07.2010 de stabilire a unui sistem de 

performanță pentru serviciile de navigație aeriană și pentru funcțiile de 

rețea și de modificare a Regulamentului (CE) nr.2096/2005 de stabilire 

a unor cerințe comune pentru furnizarea de servicii de navigație 

aeriană 

OMTI nr.744/23.09.2011 Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii pentru stabilirea 

condițiilor care pot fi asociate tarifelor de aeroport și a criteriilor care 

pot fi aplicate la diferențierea tarifelor de aeroport 

►M1: Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii 

nr.2178/2012 din 29.11.2012 privind modificarea și completarea 

OMTI nr.744/2011 pentru stabilirea condițiilor care pot fi asociate 

tarifelor de aeroport și a criteriilor care pot fi aplicate la diferențierea 

tarifelor de aeroport 

OMT nr.1378/04.11.2013 Ordinul Ministrului Transporturilor privind stabilirea activităților, 

altele decât activitățile aeronautice civile, având drept efect ajungerea 

în spațiul aerian a diverselor corpuri materiale care pot constitui un 

pericol pentru siguranța aviației și privind aprobarea condițiilor de 

autorizare a acestor activități, publicat în M.Of.nr.52 din 22.01.2014 

OMT nr.1309/08.09.2014 Ordinul Ministrului Transporturilor privind măsuri pentru aplicarea 

Regulamentului (UE) nr.139/2014 al Comisiei din 12.02.2014 de 

stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare 

la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr.216/2008 al 

Parlam3entului European și al Consiliului 
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OMTI nr.15/07.01.2010 Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii pentru 

implementarea software-ului ECCAIRS la nivel național privind 

raportarea evenimentelor de aviație civilă 

OMT nr.159/10.02.2006 Ordinul Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Reglementării 

Aeronautice Civile Române privind raportarea evenimentelor de 

aviație civilă RACR-REAC, ediția 01/2005 

RACR - REAC din 10.02.2006, Ediția 

01/2005 

Reglementare Aeronautică Civilă Română privind raportarea 

evenimentelor de aviație civilă 

OMT nr. 154/07.04.1997 Ordinul Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Reglementării 

Aeronautice Civile Române privind procedura de emitere a avizelor la 

documentațiile tehnice pentru construcții și amenajări în zonele cu 

servituți aeronautice RACR - PMA1 

OMT nr.1448/16.10.2014 Ordinul Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Reglementării 

Aeronautice Civile Române privind autorizarea sau acceptarea 

agenților aeronautici civili în domeniul aeroportuar sau conex, RACR 

- AD - AACDA 

RACR - AD - AACDA din 16.10.2014 Reglementare Aeronautică Civilă Romănă - Autorizarea sau 

acceptarea agenților aeronautici civili în domeniul aeroportuar sau 

conex 

OMT nr. 640/11.05.2015 Ordinul nr. 640/2015 pentru aprobarea Reglementării aeronautice 

civile române RACR-AD-PETA "Proiectarea şi exploatarea tehnică a 

aerodromurilor", ediţia 2/2015 

RACR-AD-PETA, Ediţia 2/2015 Reglementarea aeronautică civilă română RACR-AD-PETA 

"Proiectarea şi exploatarea tehnică a aerodromurilor" 

OMT nr. 1312/16.09.2014 Ordinul Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Reglementării 

aeronautice civile române RACR-AD-PETH "Proiectarea şi 

exploatarea tehnică a heliporturilor", ediţia 3/2014 

RACR-AD-PETH din 16.09.2014, 

Ediția 3/2014 

Reglementarea Aeronautică Civilă Română privind proiectarea şi 

exploatarea tehnică a heliporturilor 

OMT nr.544/18.11.2010 Ordinul Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Reglementării 

Aeronautice Civile Române - Măsurarea punctelor de interes 

aeronautic în Sistemul Geodezic Global WGS-84, ediția curentă 

OMTI nr.922/18.11.2010 Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii pentru aprobarea 

Reglementării Aeronautice Civile Române RACR - CNS Operarea 

sistemelor de comunicații, navigație, supraveghere - Vol.I: Mijloace 

de radionavigație; 

OMT nr.669/19.05.2008 Ordinul Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Reglementării 

Aeronautice Civile Române RACR - AIS, Serviciul de informare 

aeronautică 

RACR - AIS din 19.05.2008, Ediția 

2/2008 

Reglementare Aeronautică Civilă Română - Serviciul de informare 

aeronautică 

OMT nr.673/20.05.2008 Ordinul Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Reglementării 

Aeronautice Civile Române RACR - HA. Hărți aeronautice 
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RACR - HA din 20.05.2008, Ediția 

2/2008 

Reglementare Aeronautică Civilă Română - Hărți aeronautice 

OMT nr. 65/09.01.2015 Ordinul Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Programului 

național de siguranță în aviația civilă și pentru numirea directorului 

general al Autorității Aeronautice Civile Române ca manager 

responsabil pentru implementarea și monitorizarea funcționării 

Programului național de siguranță în aviația civilă  

Programul național de siguranță în aviația civilă din 29.01.2015 

OMT nr. 731/08.06.2015 Ordinul Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Reglementării 

aeronautice civile române privind emiterea avizelor la documentaţiile 

tehnice aferente obiectivelor din zone cu servituţi aeronautice civile 

sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia 

aeriană sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian 

al României - RACR-AVZ, ediţia 1/2015 

RACR-AVZ, Ediţia 1/2015 Reglementarea aeronautică civilă română privind emiterea avizelor la 

documentaţiile tehnice aferente obiectivelor din zone cu servituţi 

aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole 

pentru navigaţia aeriană sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul 

şi în spaţiul aerian al României 

OMT nr.735/09.06.2015 Ordinul nr. 735/2015 pentru aprobarea Reglementării aeronautice 

civile române privind stabilirea zonelor cu servituţi aeronautice civile 

şi a condiţiilor de avizare a documentaţiilor tehnice aferente 

obiectivelor din aceste zone sau din alte zone în care pot constitui 

obstacole pentru navigaţia aeriană şi/sau pot afecta siguranţa zborului 

pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României RACR-ZSAC, ediţia 

1/2015 

RACR-ZSAC, Ediţia 1/2015 Reglementarea aeronautică civilă română privind stabilirea zonelor cu 

servituţi aeronautice civile şi a condiţiilor de avizare a documentaţiilor 

tehnice aferente obiectivelor din aceste zone sau din alte zone în care 

pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană şi/sau pot afecta 

siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României 

OMT nr.1135/19.10.2015 Ordinul nr. 1135/2015 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului 

(UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 3 

aprilie 2014 privind raportarea, analiza şi acţiunile subsecvente cu 

privire la evenimentele de aviaţie civilă, de modificare a 

Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European şi al 

Consiliului şi de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.321/2007 şi 

(CE) nr. 1.330/2007 ale Comisiei 

3. Proceduri și instrucțiuni de aeronautică civilă 

PIAC - TA - STA din 02.10.2012, 

Ediția 2/2012 

Proceduri și instrucțiuni de aeronautică civilă - Culegerea, analiza, 

centralizarea și difuzarea datelor statistice din domeniul transportului 
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aerian, aprobată prin Decizia Directorului General al AACR 

nr.D869/02.10.2012 

PIAC - AD - ITA din 07.09.2011, 

Ediția 01/2011 

Proceduri și instrucțiuni de aeronautică civilă  - Procedura de 

investigație în scopul analizării justificărilor pentru modificarea 

sistemului sau a nivelului tarifelor de aeroport 

PIAC - AD - SCOBST din 04.12.2013, 

Ediția 03/2013 

Proceduri și instrucțiuni de aeronautică civilă  - Supravegherea și 

controlul obstacolelor 

PIAC- AD - PMR din 20.12.2011, 

Ediția 01/2011 

Monitorizarea asistenței realizată pe aeroport pentru persoanele cu 

handicap și persoanele cu mobilitate redusă 

4. Directive aeronautice 

DSN - TE.5 din 12.03.2015 Directivă de aeronautică civilă privind amplasarea obiectivelor de tip 

turbine eoliene față de mijloacele de navigație aeriană 

DA:2 din 23.10.2008 Marcarea și balizarea luminoasă a turbinelor eoliene și a parcurilor de 

turbine eoliene 

5. Circulare aeronautice 

CSIG: REAC/001 Circulara aeronautică referitoare la Regulamentul (UE) nr. 376/2014 

al Parlamentului European și al Consiliului privind raportarea, analiza 

și acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviație civilă 

CSIG: DG-BLI Circulara Operațională CSIG: DG-BLI având ca subiect interzicerea 

temporară a transportului cargo pe aeronavele de pasageri a bateriilor 

cu litiu-ion (inclusiv bateriile cu litiu-ion-polimer), cod UN 3480. 

Prezenta Circulară de siguranță a fost emisă ca urmare a aprobării 

Amendamentului 4 la documentul OACI Doc 9284 - AN/905 

"Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by 

Air" , care intră în vigoare la data de 01.04.2016. 
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1.3. Operațiuni Zbor 

 

Tipul și codul Actului 

Normativ 

Descriere succintă 

1. Reglementări europene 

Regulamentul (CEE) nr. 

3922/1991 al Comisiei din 

16.12.1991 (consolidat) 

privind armonizarea cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative în 

domeniul aviaţiei civile 

►M1: Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2176/96 din 13.11.1996 

►M2: Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1069/1999 din 25.05.1999 

►M3: Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2871/2000 din 28.12.2000 

►M4: Regulamentul (CE) nr. 1592/2002 din 15.07.2002 

►M5: Regulamentul (CE) nr. 1899/1006 din 12.12.2006 

►M6: Regulamentul (CE) nr. 1900/2006 din 20.12.2006 

►M7: Regulamentul (CE) nr. 8/2008 din 11.12.2007 

►M8: Regulamentul (CE) nr. 216/2008 din 20.02.2008 

►M9: Regulamentul (CE) nr. 859/2008 din 20.08.2008 

Regulamentul (UE) nr. 965/2012 

al Comisiei din 05.10.2012 

(consolidat 01.10.2015) 

de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la 

operaţiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al 

Parlamentului European şi al Consiliului 

►M1: Regulamentul (UE) nr. 800/2013 al Comisiei din 14.08.2013 

►M2: Regulamentul nr. 71/2014 al Comisiei din 27.01.2014 

►M3: Regulamentul nr. 83/2014 al Comisiei din 29.01.2014 

►M4: Regulamentul (UE) 2015/140 al Comisiei din 29.01.2015 

►M5: Regulamentul (UE) 2015/640 al Comisiei din 23.04.2015 

►M6: Regulamentul (UE) 2015/1329 al Comisiei din 31.07.2015 

►M7: Regulamentul (UE) 2015/2338 al Comisiei din 11.12.2015 

Regulamentul (CE) nr. 785/2004 

al Parlamentului European si al 

Consiliului din 21.04.2004 

(consolidat) 

privind cerinţele de asigurare a operatorilor de transport aerian și a operatorilor 

de aeronave 

►M1: Regulamentul (CE) nr. 1137/2008 din 22.10.2008 

►M2: Regulamentul (UE) nr. 285/2010 din 06.04.2010 

Regulamentul (CE) nr. 

2111/2005 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 

14.12.2005 

de stabilire a unei liste comunitare a transportatorilor aerieni care se supun unei 

interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității și de informare a pasagerilor 

transportului aerian cu privire la identitatea transportatorului aerian efectiv și 

de abrogare a articolului 9 din Directiva 2004/36/CE 

Regulamentul (CE) nr.474/2006 

al Comisiei din 22.03.2006 

(consolidat) 

de stabilire a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei 

interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității menționate la capitolul II din 

Regulamentul (CE) nr.2111/2005 al parlamentului European și al Consiliului 

►M1: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1014/2015 din 25.06.2015 

Regulamentul (UE) nr. 

1178/2011 din 03.11.2011 

(consolidat) 

de stabilire a cerinţelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la 

personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 

216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului 

►M1: Regulamentul (UE) nr. 290/2012 din 30.03.2012 

►C1: Rectificare Regulament (UE) nr. 1178/2011, 25.08.2012 
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►C2: Rectificare Regulament (UE) nr. 290/2012, 10.04.2013 

►M2: Regulamentul (UE) nr. 70/2014 din 27.01.2014 

►M3: Regulamentul (UE) nr. 245/2014 din 13.03.2014 

►M4: Regulamentul (UE) nr. 445/2015 din 17.03.2015 

►M5: Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 din 03.11.2011 

►M6: Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 290/2012 din 10.10.2015 

►M7: Regulamentul (UE) nr. 2016/539 din 06.04.2016 

Regulamentul (UE) nr. 255/2010 

din 25.03.2010 (consolidat) 

de stabilire a unor norme comune privind managementul fluxului de trafic 

aerian 

►M1: Regulamentul (UE) nr. 923/2012 din 26.09.2012 

Regulamentul (CE) nr. 

1033/2006 din 04.07.2006 

(consolidat) 

de stabilire a cerințelor privind procedurile pentru planurile de zbor în faza 

premergătoare zborului pentru cerul unic European 

►M1: Regulamentul (UE) nr. 929/2010 din 18.10.2010 

►M2: Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 923/2012 din 26.09.2012 

►M1: Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 428/2013 din 08.05.2013 

Regulamentul (UE) nr. 

1079/2012 din 16.11.2012 

(consolidat) 

de stabilire a cerințelor privind ecartul dintre canalele de voce pentru cerul unic 

european 

►M1: Regulamentul (UE) nr. 657/2013 din 10.07.2013 

Regulamentul (CE) nr. 2027/97 

din 09.10.1997 (consolidat) 

privind răspunderea operatorilor de transport aerian privind transportul aerian 

al pasagerilor și al bagajelor acestora 

►M1: Regulamentul (CE) nr. 889/2002 din 13.05.2002 

Regulamentul (EC) nr. 

1332/2011 din 16.12.2011 

de stabilire a unor cerințe comune privind utilizarea spațiului aerian și a unor 

proceduri comune de operare pentru evitarea coliziunii în zbor 

►M1: Regulamentul (UE) nr. 583/2016 din 15.04.2016 (se aplica de la 

25.08.2016) 

Decizia 2014/425/UE a 

Comisiei din 01.07.2014 

de autorizare a Republicii Slovace și a Regatului Unit să aplice derogări de la 

anumite norme comune privind siguranța aviației în conformitate cu articolul 

14 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului 

European și al Consiliului 

Decizia 2014/426/UE a 

Comisiei din 01.07.2014 

de autorizare a Regatului Unit să aplice derogări de la anumite norme comune 

privind siguranța aviației în conformitate cu articolul 14 alineatul (6) din 

Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului 

2. Reglementări naţionale 

Legea nr. 223/2007 (versiune 

consolidată) 

privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia 

civilă din România 

►M1: Legea nr. 83/2015 pentru completarea Legii 223/2007 

Legea nr. 111/1996 (versiune 

consolidată) 

privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul 

activităţilor nucleare 

HG nr. 912/2010 (versiune 

consolidată) 

pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor în spaţiul aerian naţional, 

precum şi a condiţiilor în care decolarea şi aterizarea aeronavelor civile se pot 

efectua şi de pe/pe alte terenuri sau suprafeţe de apă decât aerodromurile 

certificate 
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Anexa 1 - Procedură de solicitare şi de acordare de către Ministerul Apărării 

Naţionale a autorizărilor de survol/avizelor pentru efectuarea zborurilor cu 

aeronave civile sau de stat în spaţiul aerian naţional 

Anexa 2 – Procedură de solicitare şi de acordare de către Ministerul Apărării 

Naţionale a autorizărilor de survol/avizelor pentru efectuarea zborurilor cu 

aeronave civile sau de stat în spaţiul aerian naţional 

Ordin al Ministrului 

transporturilor, construcțiilor și 

turismului (OMTCT) nr. 

2066/2006 

privind delegarea unor competenţe Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică 

Civilă Română" 

Ordin al Ministrului 

transporturilor, construcțiilor și 

turismului (OMTCT) nr. 

630/2007 

privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave 

ultrauşoare din România 

Ordin al Ministrului 

transporturilor, construcțiilor și 

turismului (OMTCT) nr. 

21/2007 

pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-RA, 

Regulile aerului, ediţia 02/2006 

► Ordin al Ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului (OMTCT) 

nr. 25/2008 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului 

transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 21/2007 pentru aprobarea 

Reglementării aeronautice civile române RACR-RA, Regulile aerului, ediţia 

02/2006 

► Ordinul Ministrului transporturilor nr. 1534/2008 privind modificarea şi 

completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi 

turismului nr. 21/2007 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile 

române RACR-RA, Regulile aerului, ediţia 02/2006 

► Ordinul Ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 276/2010 privind 

modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, 

construcţiilor şi turismului nr. 21/2007 pentru aprobarea Reglementării 

aeronautice civile române RACR-RA, Regulile aerului, ediţia 02/2006 

Ordin al Ministrului 

transporturilor, construcțiilor și 

turismului (OMTCT) nr. 

159/2006 

pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind raportarea 

evenimentelor de aviaţie civilă 

Ordin al Ministrului 

transporturilor (OMT) nr. 

1074/2008 

pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române "Limitări privind 

timpul de muncă şi cerinţe de odihnă pentru personalul aeronautic civil 

navigant 

Ordin al Ministrului 

Transporturilor şi Infrastructurii 

(OMTI) nr. 301/2009 

pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române Operaţiuni de lucru 

aerian şi aviaţie generală 

Ordin al Ministrului 

Transporturilor (MT) nr. 

200/2015 

pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-DEMO 

"Demonstraţii aeriene", ediţia 1/2015 
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Ordin al Ministrului 

Transporturilor nr. 

1134/19.10.2015 

privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 965/2012 al Comisiei 

din 5 octombrie 2012 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor 

administrative referitoare la operaţiunile aeriene în temeiul Regulamentului 

(CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului 

3. Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă 

PIAC-CERT OPS, Ed.2 

Oct.2014 Amdt.3 Martie 2016 

Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Proceduri şi Instrucţiuni 

privind certificarea operatorilor aerieni 

4. Circulare 

CO: OPS MEP Recomandările emise de Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa 

Aviaţiei Civile (CIAS) referitoare la operarea aeronavelor din clasa MEP 

(Multi Engine Piston) 

CO: TGL 26 Elaborare MEL 

CO: OPS RAMP Dotarea aeronavelor operatorilor aerieni români cu echipament de protecție 

reflectorizant 

CO: OPS ELI Măsuri privind reducerea accidentelor pentru zborurile VFR cu elicoptere 
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1.4. Navigabilitate 

 

Tipul și codul Actului Normativ Descriere succintă 

1. Reglementări europene 

Directiva (UE) nr. 2006/42/CE a 

Parlamentului European si a 

Consiliului din 17.05.2006 

(consolidata) 

privind echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16/CE 

(reformare) 

►M1: Regulamentul (CE) nr. 596/2009 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 18.06.2009 

►M2: Directiva 2009/127/CE a Parlamentului European și a Consiliului 

din 21.10.2009 

Regulamentul Comisiei (UE) Nr. 

748/2012 din 03.08.2012 

(consolidat) 

de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru 

navigabilitate și mediu a aeronavelor și a produselor, pieselor și 

echipamentelor aferente, precum și certificarea organizațiilor de 

proiectare și producție, modificat  şi completat prin 

►M1: Regulamentul (UE) nr. 7/2013 al Comisiei din 8 ianuarie 2013 

►M2: Regulamentul (UE) nr. 69/2014 al Comisiei din 27.01.2014 

►M3: Regulamentul (UE) nr. 2015/1039 al Comisiei din 30.06.2015 

►M4: Regulamentul (UE) nr. 2016/5 al Comisiei din 06.01.2016 

Regulamentul Comisiei (UE) nr. 

1321/2014 din 26.11.2014 

privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și 

dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului 

cu atribuții în domeniu 

►M1:Regulamentul (UE) 2015/1088 al Comisiei din 3 iulie 2015 de 

modificare a Regulamentului (UE) nr. 1321/2014 în ceea ce privește 

simplificarea procedurilor de întreținere a aeronavelor de aviație generală  

►M2:Regulamentul (UE) 2015/1536 al Comisiei din 16 septembrie 2015 

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1321/2014 în ceea ce privește 

alinierea normelor privind menținerea navigabilității cu Regulamentul 

(CE) nr. 216/2008, lucrările de întreținere critice și monitorizarea 

menținerii navigabilității aeronavelor 

Comunicarea Comisiei nr.220/2014 

din 11.07.2014 

Comunicarea Comisiei în cadrul implementării Directivei 2006/42/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind 

echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16/CE 

(reformare) 

Comunicarea Comisiei din 

13.02.2015 

în cadrul implementării Directivei 2006/42/CE a Parlamentului European 

și a Consiliului privind echipamentele tehnice și de modificare a 

Directivei 95/16/CE 

Regulamentul (UE) nr.1005/2009 al 

Parlamentului European și al 

Consiliului 

privind substanțele care diminuează stratul de ozon 

►M1: Regulamentul (UE) nr.744/2010 al Comisiei din 18.08.2010 

►M2: Regulamentul (UE) nr.1087/2013 al Comisiei din 04.11.2013 

►M3: Regulamentul (UE) nr.1088/2013 al Comisiei din 04.11.2013 

►Notificare adresată întreprinderilor care intenționează să importe sau să 

exporte, către sau din Uniunea Europeană, în 2016, substanțe 

reglementate care afectează stratul de ozon, precum și întreprinderilor 
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care intenționează să producă sau să importe aceste substanțe, în 2016, 

pentru utilizări esențiale de laborator sau analitice 

Regulamentul (UE) 2015/640 al 

Comisiei din 23.04.2015 

privind specificații de navigabilitate suplimentare pentru un anumit tip de 

operațiuni și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 965/2012 

2. Reglementări naţionale 

OMT nr. 636 / 18.07.2007 Ordin al ministrului transporturilor nr. 636/18.07.2007 pentru aprobarea 

reglementării aeronautice civile române RACR-47 „Înmatricularea 

aeronavelor civile”, editia 3/2007 

RACR-47, Ediţia 3/2007 Reglementare aeronautică civilă română “Înmatricularea aeronavelor 

civile” 

OMT nr. 806/31.08.2007 Ordin al Ministrului Transporturilor nr. 806 / 31.08.2007 pentru aprobarea 

reglementării aeronautice civile române RACR-AZAC "Admisibilitatea 

la zbor a unor categorii de aeronave civile", ediţia 01/2007 

►Ordin al Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii (OMTI) nr. 1268 

/ 21.12.2009 privind modificarea și completarea anexei la OMT nr. 

806/2007 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române 

RACR-AZAC ”Admisibilitatea la zbor a unor categorii de aeronave 

civile”, ediția 01/2007 

RACR-AZAC, Ediţia 1/2010 Reglementare aeronautică civilă română ”Admisibilitatea la zbor a unor 

categorii de aeronave civile” 

OMLPTL nr.  1348 din 18.09.2002 Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice Transporturilor şi Locuinţei nr.  

1348 din 18.09.2002 pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile 

Romane RACR-NTD / Autorizarea personalului care efectueaza 

examinari nedistructive (NTD) in aeronautica civila si a centrelor de 

instruire personal NTD 

RACR-NDT, Ediţia 1/2002 Reglementarea aeronautică civilă română “Autorizarea personalului care 

efectuează examinări nedistructive (NDT), în aeronautica civilă şi a 

centrelor de instruire personal NDT” 

OMT nr. 765/23.06.2015 Ordin al Ministrului Transporturilor nr. 765/23.06.2015 pentru aprobarea 

reglementării RACR - SUD "Autorizarea sudorilor din aeronautica 

civilă", ediţia 2/2015 

RACR-SUD, Ediţia 2/2015 Reglementarea aeronautică civilă română "Autorizarea sudorilor din 

aeronautica civilă" 

OMT nr.763/23.06.2015 Ordinul nr. 763/2015 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile 

române RACR-LTS "Autorizarea laboratoarelor de testări specializate 

pentru aeronautica civilă", ediţia 1/2015 

RACR-LTS, ediţia 1/2015 Reglementarea aeronautică civilă română "Autorizarea laboratoarelor de 

testări specializate pentru aeronautica civilă", ediţia 1/2015 

OMT nr. 764/23.06.2015 Ordin al Ministrului Transporturilor nr. 764/2015 pentru aprobarea 

Reglementării aeronautice civile române RACR-DPA "Autorizarea 

organizaţiilor distribuitoare de produse aeronautice", ediţia 1/2015 

RACR-DPA, Ediţia 1/2015 Reglementarea aeronautică civilă română RACR-DPA „Autorizarea 

organizaţiilor distribuitoare de produse aeronautice”, ediţia 1/2015 
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OMTCT nr. 630/27.03.2007 Ordin al Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 

630/27.03.2007 privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii 

civile cu aeronave ultrauşoare din România 

RACR-CCO ULM, Ediţia 01/2007 Reglementare aeronautică civilă română “Cerinţele de certificare şi 

operaţionale pentru aeronavele ultrauşoare motorizate” 

OMTCT nr. 630/27.03.2007 Ordin al Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 

630/27.03.2007 privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii 

civile cu aeronave ultrauşoare din România 

RACR-CCO AUN, Ediţia 01/2007 Reglementare aeronautică civilă română “Cerinţele de certificare şi 

operaţionale pentru aeronavele ultrauşoare  nemotorizate” 

OMTCT nr. 630/27.03.2007 Ordin al Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 

630/27.03.2007 privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii 

civile cu aeronave ultrauşoare din România 

RACR-AAUN, Ediţia 01/2007 Reglementare aeronautică civilă română “Autorizarea persoanelor 

juridice pentru  certificare în domeniul  aeronavelor ultrauşoare 

nemotorizate” 

3. Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă 

PIAC-AW-145, Ed. 1/2012 Procedură administrativă şi instrucţiuni pentru autorizarea PART 145 a 

organizaţiilor de întreţinere, aprobată prin Decizia Directorului General al 

Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D 532/13.06.2012 

PIAC-AW-M/F, Ed. 1/2012, amd. 

1/2013 

Procedura administrativă şi instrucţiuni pentru autorizarea PART M/F a 

organizaţiilor de întreţinere, ediția 1/2012, amd. 1/2013, aprobată prin 

Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. 

D 715/30.09.2013 

PIAC-AW-66, Ed. 1/Amdt.1/2012 Procedura administrativă şi instrucţiuni pentru licenţierea PART 66 a 

personalului pentru întreţinerea aeronavelor, aprobată prin Decizia 

Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D 

14/10.01.2013 

PIAC-AW-NON147, Ed. 2/2015 Procedura administrativă şi instrucţiuni de autorizare a cursurilor NON 

PART 147 pentru pregătire pe tip de aeronavă/ componente, aprobată prin 

Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. 

D 73/26.01.2015 

PIAC-AW-MP, Ed. 1/2013 Procedura administrativă şi instrucţiuni  pentru aprobarea programelor de 

întreţinere de către AACR, aprobată prin Decizia Directorului General al 

Autorităţii Aeronautice Civile Române nr.D 289/11.04.2013 

PIAC-DN-EAZ, Ed. 1/2011 Procedura administrativă şi instrucţiuni  pentru emiterea autorizaţiei de 

zbor, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii 

Aeronautice Civile Române nr.D 1179/29.11.2011 

PIAC-DN-ACAM, Ed. 1/2011 Procedura administrativă şi instrucţiuni pentru monitorizarea continuităţii 

navigabilităţii aeronavelor, audit de produs (ACAM), aprobată prin 

Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române 

nr.D 1180/29.11.2011 
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PIAC-AW-LTS, Ed. 1/2016 Procedura administrativă şi instrucţiuni pentru autorizarea laboratoarelor 

de testări specializate pentru aeronautica civilă, aprobată prin Decizia 

Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr.D 

353/21.04.2016 

4. Circulare 

CN: CZ 45 Certificat de zgomot (EASA Form 45) 

CN: RED DOC Proceduri privind modul de redactare a documentației emise de către 

agenții aeronautici civili români 

CN: EASA EXEMPT Derogare de la reglementarea EC 2042/2003 a Comisiei Europene 

CN-AW-M/001 

Anexa 1 - Lista de capabilități 

(model) 

Anexa 2 - Cerere de 

aprobare/modificare a listei de 

capabilități (Formular AACR-DN-

0510) 

Lista de capabilități a unei organizații de întreținere autorizată conform 

EASA Part 145/Part M Subpartea F (material de ghidare) 

 

CN: FTS Aprobarea programului de pregătire inițială și recurentă referitor la Fuel 

Tank Safety pentru organizații autorizate conform Part 145 și Part M 

subpartea G 

CN: Part M Implementarea Part M după 28.10.2008 

CN: VA Zbor în spațiul aerian cu o contaminare de cenușă vulcanică 

CN: Cuprins MME Memoriul de prezentare a Managementului Întreținerii (MME) - capitole 

obligatorii 

CN-AW-M/002 Jurnalul personalului tehnic aeronautic 

CN-AW-I/001 Codificarea şi înregistrarea emiţătoarelor 406 MHz utilizate în aviaţie / 

ELT_PLB 

CN-AW-M/004 Etalonarea echipamentelor de măsură utilizate în organizațiile autorizate 

de AACR 

CN-AW-M.006 Întreținerea la linie a aeronavelor 
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1.5. Certificare personal aeronautic 

 

Tipul și codul Actului Normativ Descriere succintă 

1. Reglementări europene 

Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 

din 03.11.2011 (consolidat) 

de stabilire a cerinţelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare 

la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 

216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului 

►M1: Regulamentul (UE) nr. 290/2012 din 30.03.2012 

►C1: Rectificare Regulament (UE) nr. 1178/2011, 25.08.2012 

►C2: Rectificare Regulament (UE) nr. 290/2012, 10.04.2013 

►M2: Regulamentul (UE) nr. 70/2014 din 27.01.2014 

►M3: Regulamentul (UE) nr. 245/2014 din 13.03.2014 

►M4: Regulamentul (UE) nr. 445/2015 din 17.03.2015 

►M5: Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011, 23.04.2015 

►M6: Rectificare Regulament (UE) nr. 290/2012, 10.10.2015 

►M7: Regulamentul (UE) nr. 2016/539 din 06.04.2016 

Regulamentul (UE) nr.805/2011 

din 10.08.2011 

de stabilire a normelor detaliate privind licențele controlorilor de trafic 

aerian și anumite certificate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 

al Parlamentului European și al Consiliului 

Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 

al Comisiei din 26.11.2014 

privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și 

dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu 

atribuții în domeniu; 

Decizia 2014/425/UE a Comisiei 

din 01.07.2014 

Decizia de autorizare a Republicii Slovace și a Regatului Unit să aplice 

derogări de la anumite norme comune privind siguranța aviației în 

conformitate cu articolul 14 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 

216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului 

Decizia 2014/426/UE a Comisiei 

din 01.07.2014 

Decizia de autorizare a Regatului Unit să aplice derogări de la anumite 

norme comune privind siguranța aviației în conformitate cu articolul 14 

alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului 

European și al Consiliului 

Regulamentul (UE) nr. 2015/340 

al Comisiei din 20.02.2015 

de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare 

la licențele și certificatele controlorilor de trafic aerian în conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al 

Consiliului, de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 

923/2012 al Comisiei și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 805/2011 

al Comisiei - se aplica de la 31.12.2016 

2. Reglementări naţionale 

OMT nr. 577 / 2008 Ordin nr. 577 din 5 mai 2008 pentru aprobarea Reglementării aeronautice 

civile române RACR-LPTA, "Licenţierea personalului tehnic aeronautic", 

Ediţia 3/2008 

RACR-LPTA, Ediţia 3/2008 „Licenţierea personalului tehnic aeronautic civil” 

OMTCT nr. 630 / 2007 Ordin nr. 630/2007 privind modul de reglementare a domeniului 

aeronauticii civile cu aeronave ultrausoare din Romania 
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RACR LPAN ULM, Ediţia 

1/2007 

Ordin nr. 630/2007 privind modul de reglementare a domeniului 

aeronauticii civile cu aeronave ultrausoare dinRomania, Anexa nr. 2 

“Licenţierea personalului aeronautic civil navigant – Aeronave ultrauşoare 

motorizate” 

OMTCT nr. 630 / 2007 Ordin nr. 630/2007 privind modul de reglementare a domeniului 

aeronauticii civile cu aeronave ultrausoare din Romania 

RACR LPAN AUN, Ediţia 1/2007 Ordin nr. 630/2007 privind modul de reglementare a domeniului 

aeronauticii civile cu aeronave ultrausoare din Romania, Anexa nr. 4 

“Licenţierea personalului aeronautic civil navigant – Aeronave ultrauşoare 

nemotorizate” 

OMTCT nr. 1288/14.06.2006  Ordin nr. 1288/14.06.2006 pentru aprobarea Reglementarii aeronautice 

civile romane RACR – LDOZ "Licenţierea dispecerilor operaţiuni zbor", 

Ed. 1/2006 

►OMT nr. 382/2010 privind completarea anexei la OMTCT nr. 1288/2006 

pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-LDOZ 

”Licențierea dispecerilor operațiuni zbor”, ediția 01/2006 

RACR-LDOZ, Ediţia 1 / 

14.07.2006  

(versiune consolidată 21.05.2010) 

Reglementare aeronautică civilă română "Licenţierea dispecerilor 

operaţiuni zbor", Ediţia 1/2006 

OMTI nr. 1144/05.11.2009 Ordin nr. 1144 din 05 noiembrie 2009 pentru aprobarea Reglementarii 

aeronautice civile romane RACR – LMET " Licenţierea personalului 

meteorologic aeronautic ", Ed. 2/2009 

RACR-LMET, Ediţia 2/ 

18.11.2009 

Reglementare aeronautică civilă română "Licenţierea personalului 

meteorologic aeronautic" 

Ordin nr. 242/1998 

(RACM1) (Anexe RACM1) 

Ordin nr. 242/1998 pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civilo-

militare RACM 1, "Reglementare comună privind admiterea operării 

aeronavelor de stat în spaţiul aerian repartizat aviaţiei civile, sub controlul 

şi dirijarea organelor de trafic aerian civile", Ediţia 1/1999 

OMTCT nr. 1997/2006 Ordinul 1997/2006 pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civile 

romane RACR-LPANP, "Licenţierea personalului aeronautic navigant 

paraşutist", Ediţia 1/2006 

RACR-LPANP, Ediţia 1 / 

14.07.2006 

Reglementare aeronautică civilă română "Licenţierea personalului 

aeronautic navigant paraşutist" 

OMT nr. 266/05.08.1996 Ordinul 266/05.08.1996 pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civile 

romane RACR-LPNA COM, "Proceduri de acordare, echivalare, 

prelungire, suspendare sau retragere a brevetului şi a licenţei de funcţionare 

a personalului aeronautic nenavigant pentru protecţia navigaţiei aeriene şi 

telecomunicaţii aeronautice", Ediţia 1/1996 

RACR-LPNA COM, Ediţia 

1/1996 

Reglementare aeronautică civilă română "Proceduri de acordare, 

echivalare, prelungire, suspendare sau retragere a brevetului şi a licenţei de 

funcţionare a personalului aeronautic nenavigant pentru protecţia navigaţiei 

aeriene şi telecomunicaţii aeronautice" 
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OMT nr. 102/2014 Ordinul Ministrului transporturilor nr. 102/2014 pentru aprobarea 

Reglementarii aeronautice civile romane "Licenţierea unor categorii de 

personal aeronautic civil navigant ", Ediţia 3/2013 

RACR-LPN 5, Ediţia 3/2013 Reglementare aeronautică civilă română "Licenţierea unor categorii de 

personal aeronautic civil navigant " 

OMT 208/2013 Ordinul nr. 208/2013 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 

nr.1178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerințelor 

tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant 

din aviația civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al 

Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 

290/2012 al Comisiei din 30 martie 2012 de modificare a Regulamentului 

(UE) nr. 1178/2011 

OMT nr. 101/2014 Ordinul nr. 101/2014 pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile 

Române RACR EC-I/E/OP privind autorizarea instructorilor şi 

examinatorilor pentru personalul navigant atestat ca membru al echipajului 

de cabină şi autorizarea organizaţiilor de pregătire pentru membrii 

echipajului de cabină 

RACR EC-I/E/OP Reglementarea Aeronautică Civilă Română privind autorizarea 

instructorilor şi examinatorilor pentru personalul navigant atestat ca 

membru al echipajului de cabină şi autorizarea organizaţiilor de pregătire 

pentru membrii echipajului de cabină 

OMT nr. 1310/ 08.09.2014 Ordin nr. 1310/2014 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile 

române "Licenţierea controlorilor de informare trafic aerian" 

RACR-LCITA, ediţia 1.0/ 2014 

(parte integrantă din Ordin) 

Reglementarea Aeronautică Civilă Română privind "Licenţierea 

controlorilor de informare trafic aerian" 

OMT nr. 718/03.06.2015 Ordinul nr. 718/2015 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile 

române RACR-LPAN-PPBL "Licenţierea personalului aeronautic navigant 

- piloţi planoare şi piloţi baloane libere", ediţia 1/2015, şi de modificare a 

Ordinului ministrului transporturilor nr. 208/2013 privind măsuri pentru 

aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 

2011 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative 

referitoare la personalul navigant din aviaţia civilă în temeiul 

Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al 

Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 290/2012 al Comisiei din 30 

martie 2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.178/2011 

RACR-LPAN-PPBL, ediţia 

1/2015 

Reglementarea aeronautică civilă română RACR-LPAN-PPBL 

"Licenţierea personalului aeronautic navigant - piloţi planoare şi piloţi 

baloane libere" 

3. Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă 

PIAC-LDOZ, Ediţia 01/2007 

Vezi si OMTCT 1288/2006 

Vezi si OMTI 282/2010 

Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Licenţierea Dispecerilor 

Operaţiuni Zbor, Ediţia 01/2007, aprobată prin Decizia Directorului 

General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D 66/23.01.2007 
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PIAC-EXAM, Ediţia 02/2014 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Examinări teoretice, Ediţia 

02/2014, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii 

Aeronautice Civile Române nr. D359/16.06.2014 

PIAC-LMET, Ediţia 01/2006 

Vezi si OMTI 1144/2009 

Vezi si OMTI 1144/2009 LMET 

ed2 

Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Licenţierea personalului 

meteorologic aeronautic, Ediţia 01/2006, aprobată prin Decizia Directorului 

General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D162/24.02.2006 

PIAC-LPAN-P, Ediţia 01/2007 

Vezi si OMTCT 1997/2006 

Vezi si OMTCT 1997/2006-

RACR LPAN P 

Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Licenţierea paraşutiştilor, 

Ediţia 01/2007, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii 

Aeronautice Civile Române nr. D727/25.07.2007 

PIAC-LCTA, Ediţia 04/2012 

amendamentul 3/2015 

Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Licenţierea Controlorilor 

de Trafic Aerian, Ediţia 4/2012 - Amendamentul nr.3/2015, aprobat prin 

Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. 

D 810/15.10.2015 

PIAC- Partea MED, Ediţia 1/2013 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: PIAC- Partea MED 

Licenţierea medicală a personalului aeronautic 

PIAC CPN, ediția 2/2016 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Certificare Personal 

Navigant, Ed. 2/2016, aprobată prin Decizia Directorului General al 

Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D195/08.03.2016 

PIAC-LCITA, ediţia 1/2015 Proceduri şi instrucţiuni de aviaţie civilă: Licenţierea controlorilor 

informare trafic aerian, ediţia 1/2015 

PIAC-LPAN-PPBL, ediția 1/2015 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Licenţierea personalului 

aeronautic navigant - piloţi planoare şi piloţi baloane libere, Editia 1/2015, 

aprobate prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile 

Române nr. D584/31.07.2015 

PIAC-LIC, editia 1/2015 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Proceduri de eliberare a 

documentelor de certificare pentru piloții de avioane și elicoptere, aprobat 

prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române 

nr. D04/07.01.2016 
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1.6. Aeroporturi 

 

Tipul și codul Actului Normativ Descriere succintă 

1. Reglementări europene 

Directiva 96/67/CE din 15 

octombrie 1996 (consolidata) 

privind accesul la piața serviciilor de handling la sol în aeroporturile 

Comunității 

►M1: Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 din 29.09.2003 

Regulamentul (CE) nr.1358/2003 al 

Comisiei din 31.07.2003 

de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr.437/2003 al Parlamentului 

European și al Consiliului privind rapoartele statistice referitoare la 

transportul aerian de pasageri, mărfuri și poștă și de modificare a anexelor 

I și II la acesta 

►M1: Regulamentul (CE) nr.546/2005 al Comisiei din 08.04.2005 de 

adaptare a Regulamentului (CE) nr.437/2003 al Parlamentului European 

și al Consiliului în ceea ce privește alocarea codurilor de raportare ale 

țărilor și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1358/2003 al Comisiei 

în ceea ce privește actualizarea listei aeroporturilor comunitare 

Directiva (UE) nr. 2006/42/CE a 

Parlamentului European si a 

Consiliului din 17.05.2006 

(consolidata) 

privind echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16/CE 

(reformare) 

►M1: Regulamentul (CE) nr. 596/2009 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 18.06.2009 

►M2: Directiva 2009/127/CE a Parlamentului European și a Consiliului 

din 21.10.2009 

Regulamentul Uniunii Europene 

(UE) nr. 139/2014 din 12.02.2014 

de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare 

la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

Comunicarea Comisiei către 

Parlamentul European în 

conformitate cu articolul 294 

alineatul (6) din Tratatul privind 

funcţionarea Uniunii Europene din 

28.03.2014 

privind adoptarea unui Regulament al Parlamentului European și al 

Consiliului de stabilire a normelor și procedurilor cu privire la 

introducerea de restricții de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile 

din Uniune în cadrul unei abordări echilibrate și de abrogare a Directivei 

2002/30/CE a Parlamentului European și a Consiliului 

Regulamentul (UE) nr. 598/2014 al 

Parlamentului European și al 

Consiliului din 16.04.2014 

de stabilire a normelor și a procedurilor cu privire la introducerea 

restricțiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune 

în cadrul unei abordări echilibrate și de abrogare a Directivei 2002/30/CE 

Comunicarea Comisiei nr.220/2014 

din 11.07.2014 

în cadrul implementării Directivei 2006/42/CE a Parlamentului European 

și a Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice și de 

modificare a Directivei 95/16/CE 

Comunicarea Comisiei din 

13.02.2015 

în cadrul implementării Directivei 2006/42/CE a Parlamentului European 

și a Consiliului privind echipamentele tehnice și de modificare a 

Directivei 95/16/CE 

Decizia de punere în apicare (UE) 

nr. 2015/424 din 11.03.2015 

privind aprobarea deciziei de derogare în temeiul articolului 9 din 

Directiva 96/67/CE a Consiliului cu privire la furnizarea de anumite 

servicii de handling la sol la Aeroportul Internațional din Zagreb 
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2. Legislație naţională 

OMT nr.161/2016 Ordinul MT nr.161/2016 pentru clasificarea aerodromurilor civile 

certificate din Romania si pentru aprobarea Regulamentului aeronautice 

civile romane privind monitorizarea aerodromurilor civile RACR-AD-

AADC si a reglementarii aeronautice civile romane privind amenajarea, 

utilizarea si inregistrarea aerodromurilor civile –RACR-AD-IADC 

RACR-AD-AADC, Ed.2/2016 Reglementare aeronautică civilă română privind autorizarea 

aerodromurilor civile, RACR-AD-AADC 

RACR-AD-IADC, Ed.2/2016 Reglementare aeronautică civilă română privind amenajarea, utilizarea si 

inregistrarea aerodromurilor civile, RACR-AD-IADC 

OMT nr. 640/11.05.2015 Ordinul nr. 640/2015 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile 

române RACR-AD-PETA "Proiectarea şi exploatarea tehnică a 

aerodromurilor", ediţia 2/2015 

RACR-AD-PETA, Ediţia 2/2015 Reglementarea aeronautică civilă română RACR-AD-PETA "Proiectarea 

şi exploatarea tehnică a aerodromurilor" 

OMT nr.101/09.05.2007 Ordin al Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Reglementării 

aeronautice civile române privind accesul pe piaţa serviciilor de handling 

la sol pe aeroporturi RACR-APSH, ediţia 3/2007 

RACR-APSH, Ediţia 3/2007 Reglementare aeronautică civilă română privind accesul pe piaţa 

serviciilor de handling la sol pe aeroporturi 

OMTCT nr.879/06.05.2004 Ordin al Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului pentru 

aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind metode şi 

echipamente de degivrare / antigivrare a avioanelor la sol RACR-AD-

MEDA, ediţia 1/2004 

RACR-AD-MEDA, Ediţia 1/2004 Reglementare aeronautică civilă română privind metode şi echipamente 

de degivrare / antigivrare a avioanelor la sol 

OMTI nr.1121/02.11.2009 Ordin al Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii pentru aprobarea 

Reglementării aeronautice civile române privind asigurarea cu 

combustibili de aviaţie pe aerodromuri, RACR-AD-ACAA, ediţia 1/2009 

RACR-AD-ACAA, Ediţia 1/2009 Reglementare aeronautică civilă română privind asigurarea cu 

combustibili de aviaţie pe aerodromuri 

OMTCT nr.2459/18.12.2006 Ordin al Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului pentru 

aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea 

agenţilor aeronautici civili în domeniul aeroportuar RACR-AD-AACDA 

►Ordin al Ministrului Transporturilor (OMT) nr. 1245/06.10.2008 pentru 

aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-AD-AAH, 

ediția 1/2008 

(abrogă prevederile cuprinse in Ordinul ministrului transporturilor, 

constructiilor si turismului nr. 2.459/2006 pentru aprobarea Reglementarii 

aeronautice civile române privind autorizarea agenților aeronautici civili 

în domeniul aeroportuar - RACR-AD-AACDA, publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr.1.056 din 30 decembrie 2006, referitoare 

la activitățile de handling) 



Studiu de oportunitate pentru înființarea unui aeroport  
în județul Harghita 

MANUCODE 
Consulting and Research 

 

Consiliul Județean Harghita 31 

 

RACR-AD-AACDA,  Ed 1/2014 Autorizarea sau acceptarea agenţilor aeronautici civili în domeniul 

aeroportuar sau conex 

OMT nr.439/16.08.1999 Ordin al Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Reglementării 

aeronautice civile privind organizarea radiocomunicaţiilor operaţionale 

sol-sol pe aeroporturi / RACR-AD-COMSS, ediţia 1/1999 

RACR-AD-COMSS, Ediţia 1 / 

1999 

Reglementare aeronautică civilă română privind organizarea 

radiocomunicaţiilor operaţionale sol-sol pe aeroporturi 

OMT nr.1312/16.09.2014 Ordinul Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Reglementării 

aeronautice civile române RACR-AD-PETH "Proiectarea şi exploatarea 

tehnică a heliporturilor", ediţia 3/2014 

RACR-AD-PETH, Ediția 3/2014 

(consolidată) 

Reglementarea Aeronautică Civilă Română privind proiectarea şi 

exploatarea tehnică a heliporturilor 

OMT nr.148/11.03.2015 Ordinul Ministrului Transporturilor privind modificarea şi completarea 

Reglementării aeronautice civile române RACR-AD-PETH "Proiectarea 

şi exploatarea tehnică a heliporturilor", ediţia 3/2014, aprobată prin 

Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1.312/2014 

OMT nr. 731/08.06.2015 Ordinul Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Reglementării 

aeronautice civile române privind emiterea avizelor la documentaţiile 

tehnice aferente obiectivelor din zone cu servituţi aeronautice civile sau 

din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană sau 

pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României 

- RACR-AVZ, ediţia 1/2015 

RACR-AVZ, Ediţia 1/2015 Reglementarea aeronautică civilă română privind emiterea avizelor la 

documentaţiile tehnice aferente obiectivelor din zone cu servituţi 

aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru 

navigaţia aeriană sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul 

aerian al României 

OMT nr. 735/09.06.2015 Ordinul nr. 735/2015 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile 

române privind stabilirea zonelor cu servituţi aeronautice civile şi a 

condiţiilor de avizare a documentaţiilor tehnice aferente obiectivelor din 

aceste zone sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru 

navigaţia aeriană şi/sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în 

spaţiul aerian al României RACR-ZSAC, ediţia 1/2015 

RACR-ZSAC, Ediţia 1/2015 Reglementarea aeronautică civilă română privind stabilirea zonelor cu 

servituţi aeronautice civile şi a condiţiilor de avizare a documentaţiilor 

tehnice aferente obiectivelor din aceste zone sau din alte zone în care pot 

constitui obstacole pentru navigaţia aeriană şi/sau pot afecta siguranţa 

zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României 

OMT nr. 1236/17.11.2015 Ordinul nr. 1236/2015 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile 

române privind autorizarea agenţilor aeronautici de handling RACR-AD-

AAH, ediţia 2/2015 

RACR-AD-AAH, Ediția 2/2015 Reglementarea aeronautică civilă română privind autorizarea agenţilor 

aeronautici de handling 
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OMT nr.1245/2008 Ordinul nr. 1245/2008 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile 

române privind autorizarea agenţilor aeronautici de handling RACR-AD-

AAH, ediţia 1/2008 

RACR-AD-AAH, Ediția 1/2008 Reglementarea aeronautică civilă română privind autorizarea agenţilor 

aeronautici de handling 

OMT nr. 1309/08.09.2014 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1309/2014 privind măsuri pentru 

aplicarea Regulamentului (UE) nr. 139/2014 al Comisiei din 12 februarie 

2014 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative 

referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 

al Parlamentului European şi al Consiliului 

3. Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă 

PIAC-AD-AADC, Ediţia 02 / 2012 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă : PIAC-AD-AADC, 

Autorizarea aerodromurilor civile, ediţia 02 / 2012, aprobată prin Decizia 

Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D 637 

/ 24.07.2012 

PIAC-AD-SCADC, Ediţia 02/2012 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă : PIAC-AD-SCADC, 

Supravegherea continuă a aerodromurilor civile, ediţia 02/2012, aprobată 

prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile 

Române nr. D 671 / 06.08.2012 

PIAC-AD-SCOBST, Ediţia 

03/2013 

Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă : PIAC-AD-SCOBST, 

Supravegherea şi controlul obstacolelor, ediţia 03/2013, aprobată prin 

Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. 

D 975 / 04.12.2013 

PIAC-AD-MA, Ediţia 02/2012 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă : PIAC-AD-MA, 

Mentenanţa aerodromurilor, ediţia 02/2012, aprobată prin Decizia 

Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile nr.D 754 / 

29.08.2012 

PIAC-AD-CSMS, Ediţia 02/2014 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă : PIAC-AD-CSMS, 

Cerinţe de implementare a  sistemului de management al siguranţei pe 

aerodromurile civile, Ediţia 02/2014, aprobată prin Decizia Directorului 

General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D 940 / 05.12.2014 

PIAC-AD-PSU, Ediţia 01/2012 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă : PIAC-AD-PSU, Planul 

de urgenţă al aerodromului, ediţia 01 / 2012, aprobată prin Decizia 

Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile nr. D 636 / 

24.07.2012 

PIAC-AD-SSI, Ediţia 01/2012 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă : PIAC-AD-SSI, 

Operaţiuni de salvare şi stingerea incendiilor, ediţia 01/2012, aprobată 

prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile nr. D 

881 / 05.10.2012 

PIAC-AD-MCA, Ediţia 01/2012 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă : PIAC-AD-MCA, 

Modificarea condiţiilor de autorizare, ediţia 01/2012, aprobată prin 

Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile nr. D 879 / 

05.10.2012 
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PIAC-AD-IPAD, Editia 1/2014 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă : PIAC-AD-IPAD, 

Instruirea personalului de aerodrom, ediţia 01/2014, aprobată prin Decizia 

Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D 914 

/ 27.11.2014 

PIAC-AD-AACDA, Ediția 1/2015 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: PIAC-AD-AACDA, 

Autorizarea sau acceptarea agentilor aeronautici civili in domeniul 

aeroportuar sau conex, Ediția 1/2015, aprobată prin Decizia Directorului 

General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. 115/09.02.2015 

PIAC - AD - 139, Partea 1, Ediția 

1/2015 

Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Certificarea 

aerodromurilor după regulile europene, Partea 1 – Pregătirea operatorului 

de aerodrom în vederea conversiei certificatelor/certificării europene, 

aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice 

Civile Române nr. D491/17.06.2015 

PIAC-AD-SMGCS, Ediția 1/2015 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă : PIAC-AD-SMGCS, 

Siguranța pe suprafața de mișcare, ediţia 01/2015, aprobată prin Decizia 

Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D 

698/16.09.2015 

PIAC-AD-LVP, Ediția 1/2015 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă : PIAC-AD-LVP, 

Conținutul și aprobarea procedurilor pentru operațiuni în condiții de 

vizibilitate redusă, ediția 01/2015, aprobată  prin Decizia Directorului 

General al Autorității Aeronautice Civile Române nr. D723/22.09.2015 

PIAC-AD-139, Partea 2, Ediția 

1/2015 

Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă : PIAC-AD-139, Partea 2, 

Certificarea/conversia certificatelor de aerodrom, Ediția 1/2015, aprobată  

prin Decizia Directorului General al Autorității Aeronautice Civile 

Române nr. D953/08.12.2015 

PIAC-AD-AAH, Editia 1/2016 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă : PIAC-AD-AAH, 

Autorizarea agenţilor aeronautici de handling, aprobată prin Decizia 

Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile nr.D 

389/11.05.2016 

4. Directive 

DA - 1 Directivă Aeroportuară : Ameliorarea stării suprafeţelor de mişcare ale 

aeroporturilor, 22.08.2002 

DA - 2 Directivă Aeroportuară : Marcarea şi balizarea luminoasă a turbinelor 

eoliene şi a parcurilor de turbine eoliene, 23.10.2008 

DA - 3 Directivă Aeroportuară : Cerinţe privind amplasarea şi realizarea 

împrejmuirilor perimetrale ale aeroporturilor, 20.12.2011 

5. Circulare 

CA – AP 1 Circulară Aeroportuară : Combaterea păsărilor pe aeroporturi şi în zonele 

învecinate, 18.09.2001 

CA – AP 2 Circulară Aeroportuară : Măsuri de combatere a prezenţei animalelor pe 

suprafeţele de mişcare ale aerodromurilor. Împrejmuirea perimetrală a 

aerodromurilor, 20.12.2006 
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CA – AP 3 Circulară Aeroportuară : Determinarea şi exprimarea caracteristicilor de 

frânare ale suprafeţelor de mişcare ude, acoperite cu zapadă sau gheaţă, 

20.12.2006 

CA – AP 4 Circulară Aeroportuară : Structurarea şi implementarea sistemelor de 

management al siguranţei (SMS) pe aerodromuri, 16.03.2009 

CA – SNA – AP nr.1 - 2010 Circulară de Aeronautică Civilă : Realizarea procedurilor de colaborare şi 

coordonare între furnizori de servicii de navigaţie aeriană şi aeroporturi, 

01.11.2010 

CA - MA 139 Circulară aeroportuară : Elaborarea Manualului de Aerodrom, 17.06.2015 

CA - AP 5 Circulară de aeronautică civilă: Implementarea în domeniul 

aerodromurilor civile a Regulamentului (UE) nr. 73/2010 de stabilire a 

cerințelor de calitate a datelor aeronautice și informațiilor aeronautice 

pentru Cerul unic european, 22.06.2015. 

 

  



Studiu de oportunitate pentru înființarea unui aeroport  
în județul Harghita 

MANUCODE 
Consulting and Research 

 

Consiliul Județean Harghita 35 

 

1.7.  Navigație aeriană 

 

Tipul și codul Actului Normativ Descriere succintă 

1. Reglementări europene 

Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 10.03.2004 (consolidat) 

de stabilire a cadrului pentru crearea Cerului Unic European 

►M1: Regulamentul (CE) nr. 1070/2009 din 21.10.2009 

Regulamentul (CE) nr. 550/2004 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 10.03.2004 (consolidat) 

privind prestarea de servicii de navigaţie aeriană în Cerul Unic 

European 

►M1: Regulamentul (CE) nr. 1070/2009 din 21.10.2009 

Regulamentul (CE) nr. 551/2004 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 10.03.2004 (consolidat) 

privind organizarea şi utilizarea spaţiului aerian în cerul unic 

european 

►M1: Regulamentul (CE) nr. 1070/2009 din 21.10.2009 

Regulamentul (CE) nr. 552/2004 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 10 martie 2004 (consolidat) 

privind interoperabilitatea reţelei europene de management al 

traficului aerian 

►M1: Regulamentul (CE) nr. 1070/2009 din 21.10.2009 

Regulamentul (CE) nr. 2150/2005 al 

Comisiei din 23.12.2005 

de stabilire a unor norme comune pentru utilizarea flexibilă a 

spaţiului aerian 

Regulamentul (CE) nr. 730/2006 al 

Comisiei din 11.05.2006 (consolidat) 

privind clasificarea spaţiului aerian şi accesul zborurilor efectuate în 

conformitate cu regulile de zbor la vedere deasupra nivelului de zbor 

195 

►M1: Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 923/2012 din 

26.09.2012 

Regulamentul (CE) nr. 1032/2006 al 

Comisiei din 06.07.2006 (consolidat) 

de stabilire a cerinţelor aplicabile sistemelor automate pentru 

schimbul datelor de zbor în scopul notificării, al coordonării şi al 

transferului zborurilor între unităţile de control al traficului aerian 

►M1: Regulamentul (CE) nr. 30/2009 din 16.01.2009 

►C1: Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 30/2009 din 16.01.2009 

Regulamentul (CE) nr. 1033/2006 al 

Comisiei din 4 iulie 2006 (consolidat) 

de stabilire a cerinţelor privind procedurile pentru planurile de zbor 

în faza premergătoare zborului pentru cerul unic European 

►M1: Regulamentul (UE) nr. 929/2010 al Comisiei din 18.10.2010 

►M2: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al 

Comisiei din 26.09.2012 

►M3: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 428/2013 al 

Comisiei din 08.05.2013 

Regulamentul (CE) nr. 633/2007 dal 

Comisiei in 07.11.2007 (consolidat) 

de stabilire a cerinţelor pentru aplicarea unui protocol de transfer al 

mesajelor de zbor folosit în scopul notificării, al coordonării şi al 

transferului zborurilor între unităţile de control al traficului aerian 

►M1: Regulamentul (UE) nr. 283/2011 din 22.03.2011 

Regulamentul (CE) nr. 219/2007 al 

Consiliului din 27.02.2007 (consolidat) 

privind înființarea unei întreprinderi comune pentru realizarea 

sistemului european de nouă generație pentru managementul 

traficului aerian (SESAR) 



Studiu de oportunitate pentru înființarea unui aeroport  
în județul Harghita 

MANUCODE 
Consulting and Research 

 

Consiliul Județean Harghita 36 

 

Regulamentul (CE) nr. 482/2008 al 

Comisiei din 30.05.2008 (consolidat) 

de stabilire a unui sistem de asigurare a siguranţei software care 

urmează să fie pus în aplicare de către furnizorii de servicii de 

navigaţie aeriană şi de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) 

nr. 2096/2005 

►M1: Regulamentul (UE) nr. 1035/2011 din 17.10.2011 

Regulamentul (CE) nr.29/2009 al 

Comisiei din 16.01.2009 (consolidat) 

de stabilire a cerințelor privind serviciile de legături de date pentru 

Cerul unic european 

►M1: Rectificare la Regulamentul 29/2009 din 24.04.2009 

►M2: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/310 al 

Comisiei din 26 februarie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) 

nr. 29/2009 al Comisiei de stabilire a cerințelor privind serviciile de 

legături de date pentru cerul unic european și de abrogare a 

Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 441/2014 - intră în 

vigoare începând cu data de 19.03.2015 

Regulamentul (CE) nr.262/2009 al 

Comisiei din 30.03.2009 

de stabilire a cerințelor pentru alocarea și utilizarea coordonată a 

codurilor de interogator în mod S pentru Cerul unic european 

Regulamentul (UE) nr.255/2010 al 

Comisiei din 25.03.2010 (consolidat) 

de stabilire a unor norme comune privind managementul fluxului de 

trafic aerian 

►M1: Regulamentul (UE) nr.923/2012 din 26.09.2012 

Regulamentul (UE) nr.73/2010 al 

Comisiei din 26.01.2010 (consolidat) 

26.01.2010 de stabilire a cerințelor de calitate a datelor aeronautice 

și informațiilor aeronautice pentru Cerul unic european 

Regulamentul (UE) nr. 1034/2011 al 

Comisiei din 17.10.2011 

privind supravegherea siguranței în managementul traficului aerian 

și serviciile de navigație aeriană și de modificare a Regulamentului 

(UE) nr. 691/2010 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 

nr.1035/2011 al Comisiei din 17.10.2011 

(consolidat) 

de stabilire a cerințelor comune pentru furnizarea de servicii de 

navigație aeriană și de modificare a Regulamentelor (CE) 

nr.482/2008 și (UE) nr.691/2010 

►M1: Regulamentul (UE) nr.923/2012 din 26.09.2012 

►M2: Regulamentul (UE) nr.448/2014 din 02.05.2014 

Regulamentul de punere în aplicare 

1206/2011 al Comisiei din 22.11.2011 

de stabilire a cerințelor privind identificarea aeronavelor în scopul 

supravegherii pentru cerul unic european 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 

nr.1207/2011 al Comisiei din 22.11.2011 

(consolidat) 

de stabilire a cerințelor pentru performanța și interoperabilitatea 

funcției de supraveghere în cadrul Cerului unic european 

►M1: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1028/2014 al 

Comisiei din 26.09.2014 

Regulamentul (UE) nr. 677/2011 al 

Comisiei din 07.07.2011 (consolidat) 

de stabilire a normelor de aplicare a funcțiilor rețelei de management 

al traficului aerian (ATM) și de modificare a Regulamentului (UE) 

nr. 691/2010 

►M1: Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 390/2013 din 

03.05.2013 

►M2: Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr.970/2014 din 

12.09.2014 
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Regulamentul (UE) nr. 176/2011 al 

Comisiei din 24.02. 2011 

privind informațiile care trebuie furnizate înainte de instituirea și 

modificarea unui bloc funcțional de spațiu aerian 

Regulamentul (UE) nr.805/2011 al 

Comisiei din 10.08.2011 

de stabilire a normelor detaliate privind licențele controlorilor de 

trafic aerian și anumite certificate în temeiul Regulamentului (CE) 

nr.216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului 

Regulamentul (UE) nr.923/2012 al 

Comisiei din 26.09.2012 

de stabilire a regulilor comune ale aerului și a dispozițiilor 

operaționale privind serviciile și procedurile din navigația aeriană și 

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 

1035/2011 și a Regulamentelor (CE) nr. 1265/2007, (CE) nr. 

1794/2006, (CE) nr. 730/2006, (CE) nr. 1033/2006 și (UE) nr. 

255/2010 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 

nr.1079/2012 al Comisiei din 16.11.2012 

(consolidat) 

de stabilire a cerințelor privind ecartul dintre canalele de comunicații 

voce pentru cerul unic european 

►M1: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 657/2013 al 

Comisiei din 10.07.2013 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 

nr. 390/2013 al Comisiei din 03.05.2013 

de instituire a unui sistem de performanță pentru serviciile de 

navigație aeriană și pentru funcțiile de rețea 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 

nr. 391/2013 al Comisiei din 03.05.2013 

de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de 

navigație aeriană 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 

nr. 628/2013 al Comisiei din 28.06.2013 

privind metodele de lucru ale Agenției Europene de Siguranță a 

Aviației pentru efectuarea inspecțiilor de standardizare și pentru 

monitorizarea aplicării normelor din Regulamentul (CE) nr. 

216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare 

a Regulamentului (CE) nr. 736/2006 al Comisiei 

Regulamentul (UE) nr. 2015/340 al 

Comisiei din 20.02.2015 

de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative 

referitoare la licențele și certificatele controlorilor de trafic aerian în 

conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului 

European și al Consiliului, de modificare a Regulamentului de 

punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei și de abrogare a 

Regulamentului (UE) nr. 805/2011 al Comisiei - se aplica de la 

31.12.2016 

Decizia (UE) nr. 132/2014 a Comisiei 

din 11.03.2014 

de stabilire a obiectivelor de performanță la nivelul Uniunii pentru 

rețeaua de management al traficului aerian și a pragurilor de alertă 

pentru a doua perioadă de referință 2015-2019 

Regulamentul (UE) nr. 721/2014 al 

Consiliului din 16.06.2014 

privind înființarea unei întreprinderi comune pentru realizarea 

sistemului european de nouă generație pentru gestionarea traficului 

aerian (SESAR), în ceea ce privește prelungirea duratei de existență 

a întreprinderii comune până în 2024 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 

nr. 716/2014 al Comisiei din 27.06.2014 

privind instituirea proiectului comun pilot de sprijinire a punerii în 

aplicare a Planului general european de management al traficului 

aerian 

Decizia de punere în aplicare (UE) 

nr.672/2014 a Comisiei din 24.09.2014 

privind prelungirea desemnării organismului de evaluare a 

performanțelor cerului unic european 



Studiu de oportunitate pentru înființarea unui aeroport  
în județul Harghita 

MANUCODE 
Consulting and Research 

 

Consiliul Județean Harghita 38 

 

Decizia de punere în aplicare (UE) 

2015/670 a Comisiei din 27.04.2015 

privind conformitatea ratelor unitare pentru 2015 aplicate zonelor 

tarifare în temeiul articolului 17 din Regulamentul de punere în 

aplicare (UE) nr. 391/2013 

Decizia de punere în aplicare (UE) 

2015/2224 a Comisiei din 27.11.2015 

referitoare la numirea președintelui, a membrilor și a supleanților lor 

în cadrul consiliului de administrare a rețelei pentru funcțiile rețelei 

de management al traficului aerian pentru a doua perioadă de 

referință (2015-2019) 

Decizia de punere in aplicare (UE) 

2016/599 a Comisiei din 15.04.2016 

privind coerența anumitor obiective incluse în planurile naționale sau 

în planurile blocurilor funcționale de spațiu aerian revizuite, 

prezentate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 549/2004 al 

Parlamentului European și al Consiliului, cu obiectivele de 

performanță la nivelul Uniunii pentru cea de a doua perioadă de 

referință 

2. Legislație naţională 

OMT 1723/30.12.2014 pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-

ATS “Serviciile de trafic aerian”, Ediţia 3/2014 

RACR-ATS ediţia 3/2014 Reglementare aeronautică civilă română “Serviciile de trafic aerian” 

OMTI nr. 1414/06.10.2014 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-

CNS "Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere" 

- volumul I "Mijloace de radionavigaţie", ediţia 2/2014 

RACR-CNS vol. I, Ediţia 2/2014 Reglementare aeronautică civilă română "Operarea sistemelor de 

comunicaţii, navigaţie, supraveghere" - volumul I "Mijloace de 

radionavigaţie" 

OMTI nr. 750/27.09.2011 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-

CNS "Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere" 

- volumul II "Proceduri de comunicaţii", ediţia 1/2011 

RACR-CNS vol. II, ediţia 1/2011 Reglementare aeronautică civilă română "Operarea sistemelor de 

comunicaţii, navigaţie, supraveghere" - volumul II "Proceduri de 

comunicaţii" 

OMT nr. 1447/16.10.2014 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-

CNS "Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere" 

- volumul III "Sisteme de comunicaţii", partea I - Sisteme digitale 

pentru comunicaţii de date, partea II - Sisteme de comunicaţii de 

voce, ediţia 2/2014 

RACR – CNS vol. III, ediţia 2/2014 Reglementare aeronautică civilă română "Operarea sistemelor de 

comunicaţii, navigaţie, supraveghere" - volumul III "Sisteme de 

comunicaţii", partea I - Sisteme digitale pentru comunicaţii de date, 

partea II - Sisteme de comunicaţii de voce 

OMT nr. 162/09.03.2016 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-

CNS "Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere" 

- volumul IV "Sisteme de supraveghere şi de evitare a coliziunii", 

ediţia 2/2016 
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RACR- CNS vol. IV ediţia 2/2016 Reglementare aeronautică civilă română "Operarea sistemelor de 

comunicaţii, navigaţie, supraveghere" - volumul IV "Sisteme de 

supraveghere şi de evitare a coliziunii" 

OMT nr. 1437/14.10.2014 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-

CNS "Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere", 

volumul V "Utilizarea spectrului de radiofrecvenţe aeronautice", 

ediţia 2/2014 

RACR-CNS vol. V ediţia 2/2014 Reglementare aeronautică civilă română "Operarea sistemelor de 

comunicaţii, navigaţie, supraveghere", volumul V "Utilizarea 

spectrului de radiofrecvenţe aeronautice" 

OMT nr. 1553/17.12.2008 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-

ASMET "Asistenţa meteorologică a activităţilor aeronautice civile", 

ediţia 4/2008 

RACR-ASMET, ediţia 4/2008 Reglementare aeronautică civilă română "Asistenţa meteorologică a 

activităţilor aeronautice civile" 

OMT nr. 768/23.06.2015 pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR 

- AIS "Serviciul de informare aeronautică", ediţia 3/2015 

RACR – AIS, ediţia 3/2015 Reglementare aeronautică civilă română "Serviciul de informare 

aeronautică. 

OMT nr. 767/23.06.2015 pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR 

- HA "Hărţi aeronautice", ediţia 3/2015 

RACR – HA, ediţia 3/2015 Reglementare aeronautică civilă română "Hărţi aeronautice" 

OMTI nr. 69/02.02.2012 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-

CPPZI "Cerinţe privind proiectarea procedurilor de zbor 

instrumental", ediţia 1/2011 

►Ordin al Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii (OMTI) nr. 

450/22.05.2012 privind suspendarea aplicării prevederilor OMTI nr. 

69/2012 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române 

RACR-CPPZI ”Cerințe privind proiectarea procedurilor de zbor 

instrumental”, ediția 1/2011 

RACR- CPPZI , ediţia 1/2011 Reglementare aeronautică civilă română "Cerinţe privind proiectarea 

procedurilor de zbor instrumental" 

OMT nr. 11/08.01.2008 Ordinul Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Reglementării 

aeronautice civile române privind supervizarea şi desemnarea 

furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană, RACR-SSNA, ediţia 

02/2008 

RACR-SSNA, ediţia 2/2008 Reglementare aeronautică civilă română privind supervizarea şi 

desemnarea furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană 

OMT nr. 1328/128/23.10.2013 Ordinul Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Reglementării 

aeronautice civilo-militare române privind managementul spaţiului 

aerian şi aplicarea conceptului de utilizare flexibilă a spaţiului aerian 

în regiunea de informare a zborurilor Bucureşti, RACMR MSA-
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UFSA şi pentru stabilirea modalităţii de clasificare şi de organizare a 

spaţiului aerian din regiunea de informare a zborurilor Bucureşti 

RACMR MSA-UFSA Reglementare Aeronautică Civil-Militară Română privind 

managementul spaţiului aerian şi aplicarea conceptului de utilizare 

flexibilă a spaţiului aerian în regiunea de informare a zborurilor 

Bucureşti şi pentru stabilirea modalităţii de clasificare şi de 

organizare a spaţiului aerian din regiunea de informare a zborurilor 

Bucureşti 

OMT nr. 266/05.08.1996 Ordinul Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Reglementării 

aeronautice civile române RACR-LPNA COM ”Proceduri de 

acordare, echivalare, prelungire, suspendare sau retragere a 

brevetului și a licenței de funcționare a personalului aeronautic 

nenavigant pentru protecția navigației aeriene și telecomunicații 

aeronautice”, ediția 1/1996 

RACR - LPNACOM, ediția 1/1996 Reglementarea aeronautică civilă română ”Proceduri de acordare, 

echivalare, prelungire, suspendare sau retragere a brevetului și a 

licenței de funcționare a personalului aeronautic nenavigant pentru 

protecția navigației aeriene și telecomunicații aeronautice” 

OMT nr. 1310/08.09.2014 Ordinul Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Reglementării 

aeronautice civile române RACR-LCITA, "Licenţierea controlorilor 

de informare trafic aerian", ediția 1/2014 

RACR-LCITA, ediția 1/2014 Reglementare aeronautică civilă română "Licenţierea controlorilor 

de informare trafic aerian" 

OMTCT nr. 2489/21.12.2006 Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului 

pentru desemnarea Regiei Autonome "Administraţia română a 

serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA ca furnizor de servicii de 

trafic aerian pentru traficul aerian general şi de servicii meteorologice 

aeronautice 

OMTI nr. 75/27.01.2011 Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii privind măsuri 

pentru aplicarea art. 20 din Regulamentul (UE) nr. 691/2010 al 

Comisiei din 29 iulie 2010 de stabilire a unui sistem de performanţă 

pentru serviciile de navigaţie aeriană şi pentru funcţiile de reţea şi de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.096/2005 de stabilire a unor 

cerinţe comune pentru furnizarea de servicii de navigaţie aeriană 

OMTI nr.148/22.02.2012 Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii privind măsuri 

pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 805/2011 al Comisiei de 

stabilire a normelor detaliate privind licenţele controlorilor de trafic 

aerian şi anumite certificate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 

216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului 

OMT nr. 731/08.06.2015 Ordinul Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Reglementării 

aeronautice civile române privind emiterea avizelor la documentaţiile 

tehnice aferente obiectivelor din zone cu servituţi aeronautice civile 

sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia 
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aeriană sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul 

aerian al României - RACR-AVZ, ediţia 1/2015 

RACR-AVZ, Ediţia 1/2015 Reglementarea aeronautică civilă română privind emiterea avizelor 

la documentaţiile tehnice aferente obiectivelor din zone cu servituţi 

aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole 

pentru navigaţia aeriană sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul 

şi în spaţiul aerian al României 

OMT nr.735/09.06.2015 Ordinul nr. 735/2015 pentru aprobarea Reglementării aeronautice 

civile române privind stabilirea zonelor cu servituţi aeronautice civile 

şi a condiţiilor de avizare a documentaţiilor tehnice aferente 

obiectivelor din aceste zone sau din alte zone în care pot constitui 

obstacole pentru navigaţia aeriană şi/sau pot afecta siguranţa zborului 

pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României RACR-ZSAC, ediţia 

1/2015 

RACR-ZSAC, Ediţia 1/2015 Reglementarea aeronautică civilă română privind stabilirea zonelor 

cu servituţi aeronautice civile şi a condiţiilor de avizare a 

documentaţiilor tehnice aferente obiectivelor din aceste zone sau din 

alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană 

şi/sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al 

României 

3. Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă 

PIAC-SSNA Partea I, Ediţia 02/2014 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Supervizarea 

serviciilor de navigaţie aeriană, certificarea și supravegherea 

continua a furnizorilor de servicii de navigație aeriană, Ediția 2/2014 

Partea I, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii 

Aeronautice Civile Române nr. D733/15.10.2014 

PIAC-SSNA Partea I, Ediția 3/2015 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Supervizarea 

serviciilor de navigaţie aeriană, certificarea și supravegherea 

continua a furnizorilor de servicii de navigație aeriană, Ediția 3/2015 

Partea I, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii 

Aeronautice Civile Române nr. D534/06.07.2015 - se aplică de la 

05.08.2015 

PIAC-SSNA Partea II, Ediţia 02/2013 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Supervizarea 

serviciilor de navigaţie aeriană Partea II – Metodologia de audit, 

aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice 

Civile Române nr. D533/16.07.2013 

PIAC-SSNA Partea III, Ediţia 02 / 2014 

Partea 1   Partea 2 

Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Supervizarea 

serviciilor de navigaţie aeriană Partea III –Interoperabilitatea 

sistemelor EATMN, a componentelor acestora și a procedurilor 

asociate, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii 

Aeronautice Civile Române nr. D454/25. 07. 2014 

PIAC-SSNA, Partea IV, Ediția 01/2013 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Supervizarea 

serviciilor de navigaţie aeriană Partea IV - Supravegherea siguranței 
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modificărilor în ATM/ANS, aprobată prin Decizia Directorului 

General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. 

D96/12.02.2014 

PIAC-ATS, Ediţia 02/2008, AMD 6 Amendamentul 6 la Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă - 

Serviciile de trafic aerian, PIAC-ATS, ediţia 2/2008, aprobat prin 

Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile nr. 

D759/01.10.2015 

PIAC-CMA, Ediţia 02/2009 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Coduri 

meteorologice aeronautice, aprobată prin Decizia Directorului 

General al Autorităţii Aeronautice Civile nr. D250/20.03.2009 

PIAC-BA, Ediţia 01/2009, AMD 1/2010 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Emiterea şi 

prelucrarea bazelor de informare aeronautică, Amendamentul 

1/2010, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii 

Aeronautice Civile nr. D212/12.03.2010 

PIAC-MFRA, Ediţia 01/2009 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Managementul 

frecvenţelor radio - aeronautice, aprobată prin Decizia Directorului 

General al Autorităţii Aeronautice Civile nr. D265/26.03.2008 

PIAC-CNS-ACA, Ediția 01/2013 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Alocarea codurilor 

de adresă ale aeronavelor, aprobată prin Decizia Directorului General 

al Autorităţii Aeronautice Civile nr. D978/04.12.2013 

4. Directive de aeronautică civilă 

DSN – TE.5 Directiva de aeronautica civila privind amplasarea obiectivelor de tip 

turbine eoliene fata de mijloacele de navigatie aeriană 

 

  



Studiu de oportunitate pentru înființarea unui aeroport  
în județul Harghita 

MANUCODE 
Consulting and Research 

 

Consiliul Județean Harghita 43 

 

1.8.  Protecția Mediului 

 

Tipul și codul Actului 

Normativ 

Descriere succintă 

1. Reglementări europene 

Regulamentul (CE) nr. 549/2004 

al Parlamentului și al Consiliului 

din 10.03.2004 

de stabilire a cadrului pentru crearea cerului unic European (regulament-

cadru) 

►M1: Regulamentul (CE) nr. 1070/2009 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 21.10.2009 

Regulamentul (CE) nr. 550/2004 

al Parlamentului și al Consiliului 

din 10.03.2004 

privind furnizarea serviciilor de navigație aeriană în Cerul Unic European 

►M1: Regulamentul (CE) nr. 1070/2009 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 21.10.2009 

Regulamentul (CE) nr. 748/2009 

al Comisiei din 05.08.2009 

(consolidat) 

privind lista operatorilor de aeronave care au efectuat o activitate de aviaţie 

menţionată în anexa I la Directiva 2003/87/CE la 1 ianuarie 2006 sau ulterior, 

specificând statul membru de administrare pentru fiecare operator de 

aeronave 

►M1: Regulamentul (UE) nr. 82/2010 al Comisiei din 28.01.2010 

►M2: Regulamentul (UE) nr. 115/2011 al Comisiei din 02.02.2011 

►M3: Regulamentul (UE) nr. 394/2011 al Comisiei din 20.04.2011 

►M4: Regulamentul (UE) nr. 100/2012 al Comisiei din 03.02.2012 

►M5: Regulamentul (UE) nr. 109/2013 al Comisiei din 29.01.2013 

►M6: Regulamentul (UE) nr. 815/2013 al Comisiei din 27.08.2013 

►M7: Regulamentul (UE) nr. 100/2014 al Comisiei din 05.02.2014 

►M8: Regulamentul (UE) nr. 180/2015 al Comisiei din 09.02.2015 

►M9: Regulamentul (UE) nr.2016/282 al Comisiei din 26.02.2016 

Regulamentul de punere în 

aplicare (UE) nr. 390/2013 al 

Comisiei din 03.05.2013 

de instituire a unui sistem de performanță pentru serviciile de navigație 

aeriană și pentru funcțiile de rețea 

Regulamentul de punere în 

aplicare (UE) nr. 391/2013 al 

Comisiei din 03.05.2013 

de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigație 

aeriană 

Regulamentul (UE) nr. 525/2013 

al Parlamentului European si al 

Consiliului din 21.05.2013 

privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu 

efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor 

informații relevante pentru schimbările climatice și de abrogare a Deciziei nr. 

280/2004/CE 

►M1:Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.749/2014 din 30.06.2014 

Regulamentul (UE) nr.389/2013 

al Comisiei din 02.05.2013 

de creare a registrului Uniunii în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului și cu Deciziile nr. 280/2004/CE și 

nr. 406/2009/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare 

a Regulamentelor (UE) nr. 920/2010 și (UE) nr. 1193/2011 ale Comisiei 

►M1: Regulamentul R1844/2015 al Comisiei din 15.07.2015 
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Directiva 2003/87/CE a 

Parlamentului European și a 

Consiliului din 13.10.2003 

de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu 

efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a 

Consiliului 

►M1:Directiva 2004/101/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 

27.10.2004 

►M2:Directiva 2008/101/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 

19.11.2008 

►M3:Regulamentul (CE) nr. 219/2009 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 11.03.2009 

►M4:Directiva 2009/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 

23.04.2009 

►M5:Decizia 2015/1814/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 

06.08.2015 

Regulamentul Uniunii Europene 

(UE) nr. 601/2012 al Comisiei 

din 21.06.2012 (consolidat) 

privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în 

conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului 

Regulamentul (UE) nr. 

1031/2010 al Comisiei din 

12.11.2010 (consolidat) 

privind calendarul, administrarea și alte aspecte ale licitării certificatelor de 

emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui sistem de 

comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul 

Comunității 

►M1:Regulamentul (UE) nr. 1210/2011 al Comisiei din 23.11.2011 

►M2:Regulamentul (UE) nr. 784/2012 al Comisiei din 30.08.2012 

►M3:Regulamentul (UE) nr. 1042/2012 al Comisiei din 07.11.2012 

►M4:Regulamentul (UE) nr. 1043/2013 al Comisiei din 13.11.2013 

►M5:Regulamentul (UE) nr. 176/2014 al Comisiei din 25.02.2014 

Regulamentul (UE) nr. 421/2014 

al Parlamentului European și al 

Consiliului din 16.04.2014 

(consolidat) 

de modificare a Directivei 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de 

comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul 

Comunității în vederea punerii în aplicare, din 2020, a unui acord 

internațional privind aplicarea unei măsuri unice globale bazate pe piață 

pentru emisiile generate de aviația internațională 

Regulamentul (UE) nr. 558/2014 

al Consiliului din 06.05.2014 

privind înființarea întreprinderii comune Clean Sky 2 

Regulamentul (UE) nr. 598/2014 

al Parlamentului European și al 

Consiliului din 16.04.2014 

de stabilire a normelor și a procedurilor cu privire la introducerea restricțiilor 

de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune în cadrul unei 

abordări echilibrate și de abrogare a Directivei 2002/30/CE 

Regulamentul (UE) nr. 749/2014 

al Comisiei din 30.06.2014 

privind structura, formatul, procedurile de transmitere și revizuirea 

informațiilor raportate de statele membre în temeiul Regulamentului (UE) nr. 

525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 

Recomandarea Comisiei nr. 

2012/C 228/01 

privind implementarea planurilor şi obiectivelor de performanţă în 

concordanţă cu obiectivele de performanţă la nivelul Uniunii Europene 

adoptate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 691/2010 şi pregătirea 
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celei de a doua perioade de referinţă privind performanţa, publicat în  JO al 

UE seria C228/1 din 26 iulie 2012 

Recomandarea Comisiei nr. 

2011/C 348/01 

privind revizuirea obiectivelor cuprinse în planurile de performanŢă adoptate 

în temeiul Regulamentului (UE) nr. 691/2010 al Comisiei, publicat în  JO al 

UE seria C348/1 din 23 nov. 2011 

Decizia Comisiei nr. 

2011/121/UE 

de stabilire a obiectivelor de performanţă la nivelul Uniunii Europene şi a 

pragurilor de alertă pentru furnizarea de servicii de navigaţie aeriană pentru 

anii 2012-2014, publicat în  JO al UE seria L 48/16 din 21 febr. 2011 

Decizia (UE) nr. 132/2014 a 

Comisiei din 11 martie 2014 

de stabilire a obiectivelor de performanță la nivelul Uniunii pentru rețeaua de 

management al traficului aerian și a pragurilor de alertă pentru a doua 

perioadă de referință 2015-2019 

Comunicarea Comisiei către 

Parlamentul European în 

conformitate cu articolul 294 

alineatul (6) din Tratatul privind 

funcţionarea Uniunii Europene 

din 28.03.2014 

privind adoptarea unui Regulament al Parlamentului European și al 

Consiliului de stabilire a normelor și procedurilor cu privire la introducerea 

de restricții de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune în 

cadrul unei abordări echilibrate și de abrogare a Directivei 2002/30/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului 

Decizia de punere in aplicare 

(UE) nr.389/2014 a Comisiei din 

23.06.2014 

privind emisiile istorice suplimentare din aviație și certificatele suplimentare 

acordate sectorului aviației pentru a se ține seama de aderarea Croației la 

Uniunea Europeană 

Decizia de punere in aplicare 

(UE) nr.2015/2337 a Comisiei 

din 11.12.2015 

privind determinarea limitelor cantitative și alocarea cotelor, pentru perioada 

1 ianuarie-31 decembrie 2016, pentru substanțele reglementate în temeiul 

Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al 

Consiliului privind substanțele care diminuează stratul de ozon 

2. Legislație naţională 

HG nr. 1074/05.09.2007 Hotărârea Guvernului privind interzicerea operării pe aeroporturile din 

România a avioanelor civile care nu îndeplinesc standardele specificate în 

partea a II-a cap. 3 volumul I din anexa 16 la Convenţia privind aviaţia civilă 

international, publicată în MO nr. 628 din 13 septembrie 2007 

OMTI nr. 169/11.03.2011 Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii pentru aprobarea 

Planului naţional de acţiune privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de 

seră în domeniul aviaţiei civile pentru perioada 2011-2020, publicat în MO 

nr. 541 din 01 august 2011 

HG nr. 780/14.06.2006 Hotărârea Guvernului privind stabilirea schemei de comercializare a 

certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, modificată și completată prin: 

 ►M1:Hotărârea Guvernului nr. 133/2010, publicată în MO, Partea I nr. 155 

din 10.03.2010 

►M2:Hotărârea Guvernului nr. 399/2010,   publicată în   MO, Partea I nr. 

286 din 30.04.2010 

►M3:Hotărârea Guvernului nr. 1300/2010, publicată în   MO, Partea I nr. 

874 din 28.12.2010 

►M4:OUG nr. 115/2011, publicată în   MO, Partea I nr. 926 din 28.12.2011 
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►M5:Hotărârea Guvernului nr. 204/2013, publicată în   MO, Partea I nr. 248 

din 30.04.2013 

OMT nr. 1261/30.11.2007, 

ediția 03/2007 

Ordin al Ministrului Transporturilor pentru aprobarea reglementării 

aeronautice civile române RACR-PM "Protecția Mediului" 

RACR-PM “Protecția 

Mediului”, Ediţia 03/2007 

Reglementare aeronautică civilă română “Protecția Mediului" 

3. Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă 

PIAC-PM-EATU, editia 

02/2013 

„Emiterea Autorizaţiilor pentru Utilizarea Temporară, pe aeroporturile din 

România, pentru avioanele civile subsonice cu reacţie, care nu corespund 

standardelor de zgomot OACI din Anexa 16, Vol. I, Partea a II-a, Capitolul 

3 
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1.9.  Securitatea aviației civile și facilități aeronautice 

 

Tipul și codul Actului 

Normativ 

Descriere succintă 

1. Reglementări europene 

Regulamentul (CE) nr. 

300/2008 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 

11.03.2008 (consolidat) 

privind norme comune în domeniul securităţii aviaţiei civile şi de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 2320/2002 

►M1: Regulamentul (CE) nr. 18/2010 din 08.01.2010 

Regulamentul (CE) nr. 

272/2009 al Comisiei 

Europene din 02.04.2009 

(consolidat) 

de completare a standardelor de bază comune în domeniul securităţii aviaţiei 

civile prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 300/2008 

►M1: Regulamentul (UE) nr. 297/2010 din 09.04.2010 

►M2: Regulamentul (UE) nr. 720/2011 din 22.07.2011 

►M3: Regulamentul (UE) nr. 1141/2011 din 10.11.2011 

►M4: Regulamentul (UE) nr. 245/2013 din 19.03.2013 

Regulamentul (UE) nr. 

1254/2009 al Comisiei 

Europene din 18.12.2009 

de stabilire a criteriilor care să permită statelor member să deroge de la 

standardele de bază comune în domeniul securităţii aviaţiei civile şi să adopte 

măsuri de securitate alternative 

Regulamentul (UE) nr. 

185/2010 al Comisiei 

Europene (consolidat) 

de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază 

comune în domeniul securităţii aviaţiei civile 

►M1: Regulamentul (UE) nr. 357/2010 din 23.04.2010 

►M2: Regulamentul (UE) nr. 358/2010 din 23.04.2010 

►M3: Regulamentul (UE) nr. 573/2010 din 30.06.2010 

►M4: Regulamentul (UE) nr. 983/2010 din 03.11.2010 

►M5: Regulamentul (UE) nr. 334/2011 din 07.04.2011 

►M6: Regulamentul (UE) nr. 859/2011 din 25.08.2011 

►M7: Regulamentul (UE) nr. 1087/2011 din 27.10.2011 

►M8: Regulamentul (UE) nr. 1147/2011 din 11.11.2011 

►M9: Regulamentul (UE) nr. 173/2012 din 29.02.2012 

►M10: Regulamentul (UE) nr. 711/2012 din 03.08.2012 

►M11: Regulamentul (UE) nr. 1082/2012 din 09.11.2012 

►M12: Regulamentul (UE) nr. 104/2013 din 04.02.2013 

►M13: Regulamentul (UE) nr. 189/2013 din 05.03.2013 

►M14: Regulamentul (UE) nr. 246/2013 din 19.03.2013 

►M15: Regulamentul (UE) nr. 654/2013 din 10.07.2013 

►M16: Regulamentul (UE) nr. 1116/2013 din 06.11.2013 

►M17: Regulamentul (UE) nr. 1103/2013 din 06.11.2013 

►M18: Regulamentul (UE) nr. 278/2014 din 19.03.2014 

►M19: Regulamentul (UE) nr. 687/2014 din 20.06.2014 

►M20: Regulamentul (UE) nr. 187/2015 din 06.02.2015 

Regulamentul (UE) nr. 

72/2010 al Comisiei Europene 

de stabilire a procedurilor de efectuare a inspecțiilor Comisiei în domeniul 

securității aeronautice 
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Regulamentul de punere în 

aplicare (UE) 2015/1998 al 

Comisiei din 05.11.2015 

de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază 

comune în domeniul securității aviației 

►M1: Regulamentul (UE) nr. 2426/2015 din 18.12.2015 

2. Legislaţie națională 

OG nr. 17/2011 Ordonanța Guvernului privind controlul calităţii în domeniul securităţii aviaţiei 

civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012 

Legea 149/2012 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calităţii 

în securitatea aviaţiei civile 

OMTI nr. 326/2012 Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii pentru aprobarea 

Programului naţional de pregătire în domeniul securităţii aviaţiei civile - 

PNPSA 

PNPSA Anexa la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 326/2012 - 

Programul naţional de pregătire în domeniul securităţii aviaţiei civile 

OMTI nr. 879/2009 Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii pentru aprobarea 

Metodologiei de executare a procedurilor de control al calităţii în domeniul 

securităţii aviaţiei civile 

Metodologia de executare a 

procedurilor de control al 

calităţii în domeniul securităţii 

aviaţiei civile 

Anexa la OMTI 879/2009 pentru aprobarea Metodologiei de executare a 

procedurilor de control al calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile 

OMT nr. 1547/2013 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1547/19.12.2015 privind delegarea de 

competenţă şi desemnarea Regiei Autonome “Autoritatea Aeronautică Civilă 

Română” ca organism tehnic specializat pentru exercitarea unor atribuţii ce 

revin autorităţii competente în domeniul securităţii aviaţiei civile, la nivel 

naţional, precum şi pentru stabilirea unor măsuri necesare realizării acestei 

delegări de competenţe 

HG nr. 842/2015 Hotărârea Guvernului nr. 842/07.10.2015 privind stabilirea unor contravenţii 

în domeniul securităţii aviaţiei civile, precum şi pentru aprobarea modelului 

procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor 

contravenţionale 

OMT nr. 365/2016 Ordinul nr. 365/06.05.2016 pentru stabilirea personalului împuternicit să 

constate contravenţiile şi să aplice amenzile prevăzute de Hotărârea 

Guvernului nr. 842/2015 privind stabilirea unor contravenţii în domeniul 

securităţii aviaţiei civile, precum şi pentru aprobarea modelului procesului-

verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale 

3. Proceduri și Instrucțiuni de Aeronautică Civilă 

PIAC-LME ”Emiterea legitimațiilor de membru al echipajului pentru personalul 

transportatorilor aerieni români”, ediția 1/2014, aprobată prin Decizia 

Directorului General al AACR nr. D459/25.07.2014 

4. Circulare de Informare Aeronautică 

CIA:SAC/001 Circulară de informare aeronautică: Informații de securitate a aviației civile 

pentru aeroporturile din Republica Camerun și Republica Centrafricană 

18.12.2015 
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CIA:SAC/002 Circulară de informare aeronautică: Concordanța între reglementările din 

domeniul securității aviației civile 29.01.2016 

 

 


