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O R D I N 

cu privire la aprobarea amendamentului nr.02 la cerinţele tehnice  

„Asistenţa meteorologică a activităţilor aeronautice  

civile” ediţia 03 (CT-MET) 

  

nr. 29/GEN  din  15.07.2020 

  
Monitorul Oficial nr.188-192/649 din 24.07.2020 

  

* * * 

În temeiul art.7 alin.(3) pct.1) lit.b) din Codul aerian al Republicii Moldova nr.301/2017 

şi punctului 10 subpct.1) lit.b) din Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii Aeronautice Civile, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 

nr.133/2019, întru executarea atribuţiilor ce îi revin Autorităţii Aeronautice Civile în calitate 

de autoritate administrativă de certificare, supraveghere şi control în domeniul aviaţiei civile, 

în scopul asigurării corespunderii Standardelor şi Practicii recomandate (SARPS din Anexa 3 

„Asistenţa meteorologică a activităţilor aeronautice internaţionale” la Convenţia privind aviaţia 

civilă internaţională (Chicago, 1944), inclusiv amendamentului nr.79,  

ORDON: 

1. Se aprobă amendamentul nr.02 la cerinţele tehnice „Asistenţa meteorologică a 

activităţilor aeronautice” ediţia nr.03 (CT-MET), conform anexei la prezentul ordin. 

2. Autoritatea Aeronautică Civilă va pune la dispoziţia tuturor persoanelor interesate 

anexa la prezentul ordin prin publicarea pe pagina web oficială www.caa.md, la 

compartimentul „Cadrul normativ/Cerinţe tehnice”. 

3. Amendamentul nr.02 la CT-MET ediţia nr.03 este aplicabil din data de 05.11.2020, cu 

excepţia prevederilor din Apendicele 2 pct.1.3 subpct.1.3.1, pct.2.1 subpct.2.1.2, pct.2.2 şi din 

Apendicele 8 pct.2.2, aplicabile din data de 04.11.2021. 

4. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova.  

  
DIRECTOR Eugeniu COŞTEI  

   

Nr.29/GEN. Chişinău, 15 iulie 2020.  
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O R D I N 

cu privire la introducerea modificărilor în cerinţele tehnice ”Asistenţa  

meteorologică a activităţilor aeronautice civile” ediţia 03 

  

nr. 10/gen  din  19.02.2019 

  
Monitorul Oficial nr.76-85/415 din 01.03.2019 

  

* * * 

În temeiul art.5 alin.(3) lit.e) din Legea aviaţiei civile nr.1237-XIII din 09.07.1997 şi 

punctului 7 subpunctul 5) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Aeronautice Civile, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.645 din 

07.08.2014, întru executarea atribuţiilor ce îi revin Autorităţii Aeronautice Civile în calitate de 

autoritate administrativă care aprobă regulamente, instrucţiuni, alte acte cu caracter tehnic ce 

conţin standarde şi proceduri executorii pentru persoanele fizice şi juridice care activează în 

domeniul aviaţiei civile, în scopul asigurării corespunderii Standardelor şi Practicii 

recomandate (SARPS) din Anexa 3 „Asistenţa meteorologică a activităţilor aeronautice 

internaţionale” cu Convenţia privind aviaţia civilă internaţională (Chicago, 1944),  

ORDON: 

1. Se aprobă amendamentul 01 la cerinţele tehnice „Asistenţa meteorologică a 

activităţilor aeronautice”, ediţia 03, conform anexei la prezentul ordin. 

2. Autoritatea Aeronautică Civilă va pune la dispoziţia tuturor persoanelor interesate 

anexa la prezentul ordin prin publicarea acesteia pe pagina web oficială www.caa.md, la 

compartimentul Cadrul Normativ – cerinţe tehnice”. 

3. Prezentul ordin intră în vigoare peste o lună de la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova.  
DIRECTORUL  

AUTORITĂŢII AERONAUTICE CIVILE Octavian NICOLAESCU 

  

Nr.10/GEN. Chişinău, 19 februarie 2019.  
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O R D I N 

cu privire la aprobarea ediţiei nr.03 a cerinţelor tehnice 

„Asistenţa meteorologică a activităţilor aeronautice civile” 

  

nr. 37/GEN  din  06.12.2018 

  
Monitorul Oficial nr.462-466/1769 din 12.12.2018 

  

* * * 

În temeiul art.5 alin.(3) lit.e) din Legea aviaţiei civile nr.1237-XIII din 09.07.1997 şi al 

punctului 7 subpunctul 5) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Aeronautice Civile, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.645 din 

07.08.2014, întru executarea atribuţiilor ce îi revin Autorităţii Aeronautice Civile în calitate de 

autoritate administrativă care aprobă regulamente, instrucţiuni, alte acte cu caracter tehnic ce 

conţin standarde şi proceduri executorii pentru persoanele fizice şi juridice care activează în 

domeniul aviaţiei civile şi în scopul asigurării corespunderii Standardelor şi Practicii 

recomandate (SARPS) din Anexa 3 „Asistenţa meteorologică a activităţilor aeronautice 

internaţionale” la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională (Chicago, 1944),  

ORDON: 

1. Se aprobă ediţia nr.03 a cerinţelor tehnice „Asistenţa meteorologică a activităţilor 

aeronautice”, conform anexei la prezentul ordin. 

2. Autoritatea Aeronautică Civilă va pune la dispoziţia tuturor persoanelor interesate 

anexa la prezentul ordin prin publicarea pe pagina web oficială www.caa.md, la 

compartimentul „Cadrul normativ – cerinţe tehnice”. 

3. De la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul nr.20/GEN din 

14.07.2016 cu privire la aprobarea ediţiei nr.02 a cerinţelor tehnice „Asistenţa meteorologică a 

activităţilor aeronautice”.  

4. Agenţii aeronautici din Republica Moldova vor actualiza procedurile interne în 

conformitate cu prevederile prezentului ordin. 

5. Prezentul ordin intră în vigoare peste o lună de la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova.  

DIRECTORUL  

 

AUTORITĂŢII AERONAUTICE CIVILE Octavian NICOLAESCU 

  

Nr.37/GEN. Chişinău, 6 decembrie 2018. 
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REGULI  DE  AMENDARE 

 

(1) Modificarea prevederilor CT se poate face numai prin amendament. 

(2) Amendamentul se aprobă prin Ordinul general al Directorului Autorităţii Aeronautice Civile. 

(3) După aprobarea amendamentului şi publicarea Ordinului general în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, fiecare deţinător al CT în cauză va introduce noile pagini emise şi va distruge paginile 
înlocuite. 

(4) Se emite o nouă ediţie a CT dacă volumul modificărilor depăşeşte 30% din conţinutul acesteia.  
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PREAMBUL 

 

Prezentul document transpunere în cadrul normativ naţional standardele şi practicile recomandate 
prevăzute în Anexa 3 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, ediţia nr.20 din iulie 2018, “Servicii 
meteorologice pentru navigaţia aeriană internaţională” (inclusiv amendamentul nr.80), în continuare - 
Anexa 3 OACI, care împreună cu Planul European de Navigaţie Aeriană (EUR-ANP) reglementează 
furnizarea serviciilor meteorologice pentru aviaţia civilă internaţională în Europa. 

[În redacția Ordinului nr.39/GEN din 23 septembrie 2020] 
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Capitolul 1. TERMENI ŞI DEFINIŢII  

1.1 Definiţii  

În sensul prezentului document, CT-MET se aplică următoarele definiţii: 
1) acord regional de navigaţie aeriană (regional air navigation agreement) - acord aprobat de către 

Consiliul Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI), de obicei cu avizul unei reuniuni regionale de 
navigaţie aeriană; 

2) aerodrom (airdrome) – suprafaţă delimitată pe pământ sau pe apă, inclusiv clădirile, instalaţiile şi 
echipamentele, destinată să fie utilizată, în totalitate sau în parte, pentru sosirea, plecarea şi mişcarea 
aeronavelor la sol. Un aerodrom utilizat exclusiv pentru elicoptere se numeşte heliport. 

3) aerodrom de rezervă (alternate airdrome) - un aerodrom spre care se poate îndrepta o aeronavă atunci 
când devine fie imposibil sau nerecomandabil să îşi continue zborul către sau să aterizeze la aerodromul 
pe care intenţiona să aterizeze, şi unde sunt disponibile serviciile şi facilităţile necesare, unde pot fi 
îndeplinite cerinţele de performanţă pentru aeronavă şi care este operaţional la ora prevăzută a utilizării. 
Aerodromurile de rezervă includ următoarele: 

aerodrom de rezervă la decolare (take-off alternate) - un aerodrom de rezervă pe care poate ateriza 
o aeronavă, în caz că acest lucru devine necesar la scurt timp după decolare şi dacă aerodromul de 
plecare nu poate fi utilizat în acest scop;  
aerodrom de rezervă pe rută (en-route alternate) - un aerodrom de rezervă pe care poate ateriza o 
aeronavă în cazul în care se impune o deviere în timpul zborului pe rută;  
aerodrom de rezervă la destinaţie (destination alternate) - un aerodrom de rezervă pe care poate 
ateriza o aeronavă atunci când devine fie imposibil sau nerecomandabil să aterizeze pe aerodromul 
avut în vedere pentru aterizare. 
Notă: Aerodromul de plecare poate constitui, de asemenea, aerodrom de rezervă pe rută sau de 
rezervă la destinaţie pentru acel zbor. 

4) aeronavă (aircraft) - orice aparat de zbor care se poate menţine în atmosferă datorită reacţiilor aerului, 
altele decât reacţiile aerului asupra suprafeţei pământului;  

5) altitudine (altitude) - distanţa în plan vertical a unui nivel, punct sau obiect considerat drept punct, 
măsurată faţă de nivelul mediu al mării (MSL); 

6) altitudinea minimă de sector (minimum sector altitude) - cea mai joasă altitudine care poate fi utilizată şi 
care oferă o distanţă minimă de siguranţă de 300 m (1000 ft) deasupra tuturor obiectelor situate într-o 
zonă situată într-un sector de cerc cu raza de 46 km (25NM) centrat pe un mijloc de radionavigaţie; 

7) autoritate meteorologică aeronautică (meteorological authority) - autoritatea care furnizează sau 

aranjează furnizarea serviciilor meteorologice pentru navigația aeriană internațională în numele statului 

membru.  

Notă: În Republica Moldova, autoritatea meteorologică aeronautică este reprezentată prin autoritatea 

competentă (Autoritatea Aeronautica Civila) şi furnizorul de servicii de meteorologie aeronautică (FSMA), 

definitiile carora sunt prezentate mai jos. 

8) autoritatea competentă (AAC) (competent authority; CAA) – autoritate administrativă de certificare, 
supraveghere continuă şi control în domeniul aviaţiei civile; 

9) asigurarea calităţii (quality assurance) - toate activităţile planificate şi efectuate în mod sistematic, 
desfăşurate în cadrul unui sistem de calitate şi demonstrate ca necesare, pentru a oferi încredere că sunt 
îndeplinite cerinţele de calitate (ISO 9000:2000 – Sisteme de management a calităţii); 

10) birou meteorologic de aerodrom (airdrome meteorological office) - unitate, situată la aerodrom, stabilită 
de furnizorul de servicii meteorologice aeronautice să furnizeze servicii meteorologice pentru activităţile 
aeronautice civile, în conformitate cu prevederile prezentului document;  

11) buletin meteorologic (meteorological bulletin) - text care cuprinde informaţii meteorologice precedat de 
un antet corespunzător;  

12) centru consultativ pentru cenuşă vulcanică (volcanic ash advisory center VAAC) - centru meteorologic 
desemnat în baza unui acord regional de navigaţie aeriană care furnizează spre consultare centrelor de 
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veghe meteorologică, centrelor regionale de control, centrelor de informare a zborurilor, centrelor 
mondiale de prognoză de zonă şi băncilor internaţionale de date OPMET informaţii cu privire la întinderea 
pe orizontală şi pe verticală, precum şi la deplasarea prognozată a cenuşii vulcanice din atmosferă; 
[În redacția Ordinului nr.29/GEN din 15 iulie 2020] 

13) centru consultativ pentru cicloanele tropicale (tropical cyclone advisory center; ТСАС) - centru 
meteorologic stabilit prin acord regional de navigaţie aeriană să furnizeze spre consultare informaţii 
prognozate cu privire la poziţia cicloanele tropicale, direcţia şi viteza de deplasare, presiunea în centru şi 
vântul maxim la suprafaţă, către centrele de veghe meteorologică, centrele mondiale de prognoză de 
zonă şi către băncile internaţionale de date OPMET; 

14) centru de informare a zborurilor (flight information center; FIC) - unitate stabilită în scopul de a furniza 
serviciul de informare a zborurilor şi serviciul de alarmare; 

15) centru de veghe meteorologică (meteorological watch office; MWO)  - unitate stabilită să furnizeze 
servicii meteorologice pentru activităţile aeronautice civile în limitele unei regiuni de informare a zborurilor 
sau regiuni de control, în conformitate cu prevederile prezentului document; 

16) centru meteorologic spațial (space weather centre; SWXC) - centru desemnat pentru monitorizarea și 
furnizarea de informații consultative privind fenomenele meteorologice spațiale, care ar putea afecta 
comunicațiile radio de înaltă frecvență, comunicațiile prin satelit, sistemele de navigație și supraveghere 
prin satelit (bazate pe GNSS)  și / sau prezintă riscuri de radiații pentru ocupanții aeronavelor.  
Notă:  Un centru meteorologic spațial este desemnat ca fiind global și / sau regional. 
[În redacția Ordinului nr.10/GEN din 19 februarie 2019] 

17) centru mondial de prognoze zonale (world area forecast center; WAFC) - centru meteorologic destinat 
pentru elaborarea şi furnizarea la scară globală a prognozelor de timp semnificativ şi de altitudine, sub 
formă digitală, prin mijloacele adecvate, parte a serviciului fix aeronautic; 

18) centru pentru coordonarea acţiunilor de salvare (rescue co-ordination center; RCC) - unitate 
responsabilă pentru organizarea eficientă a serviciilor de căutare şi salvare şi pentru coordonarea 
desfăşurării operaţiunilor de căutare şi salvare într-o regiune de căutare şi salvare;  

19) centru regional de control (area control center; ACC) - unitate stabilită în scopul de a furniza serviciul 
de control al traficului aerian zborurilor controlate, în regiunea/ile de control aflată/e în responsabilitatea 
sa;  

20) ciclon tropical (tropical cyclone) - termen generic utilizat pentru un ciclon la scară sinoptică neînsoţit de 
un sistem frontal, care se formează deasupra apelor din regiunile tropicale sau subtropicale şi care 
prezintă o convecţie bine delimitată şi o mişcare ciclonică bine definită a vântului la suprafaţă; 

21) consultaţie (consultation) - discuţie cu un meteorolog calificat asupra condiţiilor meteorologice existente 
şi/sau prevăzute relative la operaţiunile de zbor; discuţia include răspunsuri la întrebări; 

22) control operațional (operational control) - exercitarea autorităţii asupra iniţierii, continuării, devierii sau 
terminării unui zbor, în interesul siguranţei zborului, al regularităţii şi eficienţei zborului; 

23) controlul calităţii (quality control) - tehnici şi activităţi operaţionale utilizate pentru a îndeplini cerinţele de 
calitate (ISO 9000:2000 – Sisteme de management a calităţii); 

24) cota aerodromului (airdrome elevation) - cota celui mai înalt punct al suprafeţei de aterizare;  
25) cotă (elevation) - distanţă verticală a unui punct sau nivel, pe suprafaţa solului sau asimilat acesteia, 

măsurată de la nivelul mediu al mării; 
26) date în puncte de grilă sub formă digital (grid point data in digital form) - date meteorologice prelucrate 

cu ajutorul calculatorului pentru un set de puncte distribuite uniform pe hartă, pentru a putea fi transmise 
de la un calculator la alt calculator în formă codificată, apte pentru utilizare în sisteme automatizate. În 
majoritatea cazurilor, asemenea date sunt transmise pe canale de telecomunicaţii de viteze medii şi mari;  

27) distanţă vizuală în lungul pistei (runway visual range; RVR) - distanţa până la care pilotul unei 
aeronave aflate pe axa pistei poate vedea marcajele de pe suprafaţa pistei sau luminile care delimitează 
pista sau care identifică axa acesteia; 

28) documentaţie de zbor (flight documentation) - documente scrise de mână sau tipărite, incluzând hărţi 
sau formulare, care conţin informaţii meteorologice pentru un zbor; 

29) emisiune VOLMET (VOLMET broadcast) - emisiune radio cu caracter continuu şi repetitiv, conţinând, 
după caz, mesaje actuale METAR, SPECI, TAF şi SIGMET; 
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30) expozeu verbal (briefing) - comentariu oral asupra condiţiilor meteorologice existente şi/sau prevăzute; 
31) furnizor ATS (ATS provider) – orice entitate de drept public sau privat, certificată şi desemnată de către 

AAC pentru asigurarea şi furnizarea serviciilor de trafic aerian pentru traficul aerian general în limitele 
unui spaţiu aerian stabilit;  

32) furnizor de servicii meteorologice aeronautice (FSMA)  (MET provider) – orice entitate de drept public 
sau privat, certificată şi desemnată de către AAC pentru asigurarea şi furnizarea serviciilor meteorologice 
pentru traficul aerian general în limitele unui spaţiu aerian stabilit; 

33) hartă de niveluri înalte (upper-air chart) - hartă meteorologică referitoare la o suprafaţă specifică la nivel 
înalt sau un strat precizat al atmosferei; 

34) hartă de prognoză (prognostic chart) - reprezentare grafică pe hartă a prognozei unui element 
meteorologic pentru un anumit moment sau interval de timp precizate şi pentru o regiune sau porţiune a 
spaţiului aerian precizată; 

35) informaţie AIRMET (AIRMET information) - informaţie emisă de un centru de veghe meteorologică 
referitoare la existenţa sau apariţia prognozată a unor fenomene meteorologice pe o rută specificată, care 
pot afecta siguranţa zborului la niveluri joase şi care nu au fost deja introduse în prognozele emise pentru 
zborurile la niveluri joase în regiunea corespunzătoare de informare a zborului sau într-o subregiune a 
acesteia; 

36) informaţie meteorologică (meteorological information) - un raport, o analiză sau o prognoză 
meteorologică, dar şi orice altă descriere referitoare la condiţiile meteorologice existente sau prognozate;  

37) informaţie SIGMET (SIGMET information) - informaţie emisă de un centru de veghe meteorologică 
referitoare la apariţia sau apariţia prognozată, pe rută a unor fenomene meteorologice specifice care pot 
afecta siguranţa zborului. 

38) înălţime (height) - distanţa pe verticală a unui nivel, punct sau obiect considerat drept punct, măsurată de 
la un punct de referinţă specificat; 

39) membru al echipajului de zbor (flight crew member) - membru de echipaj, care deţine certificat, şi care 
este responsabil pentru operarea aeronavei pe parcursul timpului de serviciu de zbor; 

40) managementul calităţii (quality management) - toate activităţile incluse în managementul general al 
sistemului de calitate care stabilesc politica, obiectivele şi responsabilitățile şi le implementează prin 
metode de planificare a calităţii, controlul calităţii, asigurarea calităţii şi îmbunătăţirea calităţii în cadrul 
sistemului de calitate (ISO 9000:2000 – Sisteme de management a calităţii); 

41) mesaj meteorologic (meteorological report) - descriere a condiţiilor meteorologice observate într-un 
anumit loc şi la o anumită oră; 

42) modelul  de schimb de informații meteorologice OACI (OACI meteorological information exchange 

model; IWXXM) - un model de date pentru reprezentarea informațiilor meteorologice aeronautice. 

[În redacția Ordinului nr.10/GEN din 19 februarie 2019] 
43) navigaţia bazată pe performanţă (performance-based navigation(PBN) – navigaţie regională (RNAV) 

bazată pe cerinţe faţă de performanţa aeronavei care operează pe o rută ATS, execută o procedură 
instrumentală de apropiere sau operează într-un spațiu aerian desemnat. 

Notă: Cerinţele de performanţă sunt exprimate în specificaţii de navigaţie (specificaţie RNAV, specificaţie 
RNP) în termeni de precizie, integritate, continuitate, disponibilitate şi funcţionalitate necesare pentru 
operaţiunea propusă în contextul conceptului unui spaţiului aerian particular. 

44) navigaţie regională (area navigation (RNAV)) - metodă de navigaţie care permite operarea aeronavelor 
pe orice traiectorie de zbor dorită, în interiorul zonei de acoperire a mijloacelor de navigaţie de la sol sau 
în spaţiu, ori în limitele capacităţii mijloacelor independente de la bord, sau o combinaţie a acestora; 

Notă: Navigaţia regională (RNAV) include navigaţia bazată pe performanţă (PBN), precum şi alte operări 
care nu se conformează definiţiei PBN. 

45) nivel (level) - termen generic care se referă la poziţia pe verticală a unei aeronave în zbor şi care 
înseamnă, după caz, înălţime, altitudine sau nivel de zbor; 

46) nivel de croazieră (cruising level) - nivel menţinut de o aeronavă pe parcursul unei porţiuni semnificative a 
zborului;  
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47) nivel de zbor (flight level) - suprafaţă de presiune atmosferică constantă raportată la presiunea 
atmosferică standard de 1013,2 hectopascali (hPa) şi care este separată de alte suprafeţe asemănătoare 
prin intervale specificate de presiune.  
Nota 1: Un altimetru barometric calibrat în conformitate cu atmosfera standard: 
a) va indica altitudinea atunci când este calat pe QNH; 
b) va indica înălţimea deasupra unui element referit prin QFE atunci când este calat pe QFE; 
c)  poate fi utilizat pentru a indica nivelurile de zbor atunci când este calat pe presiunea standard 1013.2 

hPa.  
Nota 2: Termenii “înălţime” şi “altitudine”, folosiţi în Nota 1, indică înălţimi şi altitudini altimetrice şi nu 
geometrice. 

48) nor semnificativ din punct de vedere operaţional (cloud of operational significance) - nor cu baza sub 
1500 m (5000 ft) sau sub cea mai mare altitudine minimă de sector dacă aceasta este mai mare, un nor 
cumulonimbus sau nor cumulus congestus la orice înălţime. 

49) observatoriu de vulcan de stat (state volcano observatory)  - observatoriu de  vulcan, desemnat prin 
acordul regional de navigaţie aeriană, pentru a monitoriza un vulcan activ sau potenţial activ pe teritoriul 
unui stat şi pentru a furniza informaţii privind activitatea vulcanică către centrul de control regional/centrul 
de informare a zborurilor, centrul de veghe meteorologică şi centrul de consultanţă pentru cenuşă 
vulcanică; 

50) observaţie (meteorologică) (observation (meteorological)) – descriere a unuia sau a mai multor elemente 
meteorologice; 

51) observaţie de la aeronava în zbor (aircraft observation) - evaluarea unuia sau mai multor elemente 
meteorologice efectuată dintr-o aeronavă în zbor; 

52) operare pe distanţă extinsă (extended range operation) (ETOPS)  - orice zbor efectuat de o aeronavă cu 
două turbomotoare, al cărui timp de zbor, cu un motor inoperant la o viteză de croazieră anumită (în 
atmosfera standard şi în aer calm), de la un punct de pe rută la un aerodrom de rezervă adecvat, este mai 
mare decât pragul de timp aprobat de autoritatea statului operatorului aerian;  

53) operator aerian (air operator) – persoană fizică sau juridică angajată sau care îşi propune serviciile în 
operarea aeronavelor;  

54) pilot comandant de aeronavă (pilot-in-command) - pilotul desemnat de operatorul aerian, sau în cazul 
aviaţiei generale, proprietarul, responsabil pentru operarea în siguranţă a unei aeronave pe durata 
zborului; 

55) pistă (runway) - o suprafaţă dreptunghiulară definită, situată pe un aerodrom, amenajată pentru aterizarea 
şi decolarea aeronavelor; 

56) plan european de navigaţie aeriană (EUR-ANP) - document internaţional stabilit de Consiliul OACI în 
care sunt evidenţiate, în detaliu, facilităţile, serviciile şi procedurile cerute pentru navigaţia aeriană 
internaţională în regiunea stabilită – Europa; 

57) plan de zbor operațional (operational flight plan) - planul operatorului aerian întocmit pentru desfăşurarea 
în siguranţă a zborului şi care ţine seama de performanţele aeronavei, alte limitări operaţionale şi condiţiile 
relevante pe rută care trebuie urmate şi la aerodromurile în cauză; 

58) planificare operaţională (operational planning) - planificarea operaţiunilor de zbor de către un operator 
aerian; 

59) pragul pistei (threshold; THR) - începutul acelei porţiuni a pistei care este utilizată pentru aterizare; 
60) principii de factori umani (human factors principles) - principii care se aplică activităţilor de proiectare, 

certificare, pregătire, întreţinere precum şi operaţiunilor aeronautice şi care urmăresc realizarea unei 
interfeţe sigure între om şi alte componente ale sistemelor prin considerarea în mod adecvat a 
performanţelor umane; 

61) prognoză (forecast) -  descriere a condiţiilor meteorologice prevăzute pentru o anumită oră sau interval de 
timp şi pentru o anumită zonă sau porţiune a spaţiului aerian; 

62) prognoză de zonă GAMET(GAMET area forecast) - prognoză de zonă în limbaj clar abreviat în limba 
engleză, pentru zborurile la niveluri joase, pentru o regiune de informare a zborului sau părţi ale acesteia, 
elaborată de unitățile meteorologice aeronautice a unui furnizor desemnat de servicii meteorologice 
aeronautice şi schimbată cu alte unităţi meteorologice aeronautice aparţinând unor regiuni de informare a 
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zborului învecinate, pe baza unui acord convenit între furnizorii de servicii meteorologice aeronautice 
interesaţi; 

63) punct de raport din zbor (reporting point) - un reper geografic specificat, faţă de care se poate raporta 
poziţia unei aeronave; 

64) punct de referinţă al aerodromului (airdrome reference point) - localizarea geografică a unui aerodrom; 
65) raport din zbor (air-report) - raport provenind de la o aeronavă aflată în zbor şi întocmit în conformitate cu 

cerinţele pentru raportarea poziţiei şi raportarea informaţiilor operaţionale şi/sau meteorologice; 
Notă: Detaliile cu privire la formatul mesajului AIREP se regăsesc în PANS-ATM (Doc. 4444). 

66) regiune de control (control area; CTA) - spațiu aerian controlat care se extinde în sus de la o limită 
specificată deasupra suprafeței solului; 

67) regiune de informare a zborului (flight information region FIR) - spaţiu aerian de dimensiuni definite, în 
limitele căruia se asigură serviciul de informare a zborului şi serviciul de alarmare; 

68) reţeaua serviciului fix de telecomunicaţii aeronautice (aeronautical fixed telecommunication network 
AFTN) - sistem mondial de circuite aeronautice fixe, în cadrul serviciului fix aeronautic, destinată 
schimbului de mesaje şi/sau date digitale între staţiile aeronautice fixe cu caracteristici de comunicaţie 
similare sau compatibile;  

69) rezumat climatologic de aerodrom (airdrome climatological summary) - rezumat concis al unor elemente 
meteorologice specificate pentru un aerodrom, bazat pe date statistice. 

70) satelit meteorologic (meteorological satellite) - satelit artificial al Pământului care efectuează observaţii 
meteorologice şi le transmite pe Pământ; 

71) serviciu fix aeronautic (aeronautical fixed service; AFS) - serviciu de telecomunicaţii stabilit între puncte 
fixe specificate, furnizat în primul rând pentru siguranţa navigaţiei aeriene precum şi pentru operarea 
regulată, economică şi eficientă a serviciilor aeronautice. 

72) serviciu mobil aeronautic (RR S1.32) (aeronautical mobile service; AMS) - serviciu de telecomunicaţii 
mobil stabilit între staţiile aeronautice şi staţiile de la bordul aeronavelor, sau între staţiile de la bordul 
aeronavelor, la care pot participa şi staţii de salvare de la bord; de asemenea, mai pot participa în acest 
serviciu staţiile radiobaliză indicatoare a poziţiei în situaţii de urgenţă, pe frecvenţele de alarmare sau de 
urgenţă desemnate; 

73) sistem mondial de prognoze zonale (WAFS) (world area forecast system; WAFS) - sistem mondial prin 
intermediul căruia centrele mondiale de prognoze de zonă pun la dispoziţie prognoze meteorologice 
aeronautice pe rută în formate uniformizate, standardizate; 

74) servicii de trafic aerian (air taffic services, ATS) - servicii de informare a zborurilor, servicii de alertare, 
servicii consultative a traficului aerian şi servicii de control a traficului aerian (ATC); 

75) servicii meteorologice aeronautice (meteorological aeronautical services) - acele entităţi care furnizează 
operatorilor aerieni, precum şi altor entităţi interesate prognoze, buletine şi observaţii meteorologice, 
precum şi orice alte informaţii şi date meteorologice furnizate de state pentru a fi utilizate în navigaţia 
aeriană;  

76) specificaţie de navigaţie (navigation specification) – un set de cerinţe faţă de aeronavă şi echipajul de 
zbor, necesare pentru a sprijini operaţiile de navigaţie bazate pe performanţă într-un spaţiu aerian definit. 
Există două tipuri de specificaţii de navigaţie:  

Specificaţie de performanţă de navigaţie necesară (RNP) (Required navigation performance (RNP) 
specification) - specificaţie de navigaţie bazată pe navigaţia regională (RNAV), care include cerinţa de 
monitorizare a performanţei şi alertare, desemnată de prefixul RNP, de ex. RNP 4, RNP APCH; 
Specificaţie de navigaţie regională (Area navigation (RNAV) specification) -  specificaţie de navigaţie bazată 
pe navigaţia regional,  care nu include cerinţa de monitorizare a performanţei şi alertare, desemnată de 
prefixul RNAV, de ex. RNAV 5, RNAV 1;  
Notă: Manualul de navigaţie bazat pe performanţă (PBN) (Doc 9613), Volumul II, conţine îndrumări detaliate 
privind specificaţiile de navigaţie. 

77) staţie de telecomunicaţii aeronautice (aeronautical telecommunication station) - staţie din cadrul 
serviciului de telecomunicaţii aeronautice; 

78) staţie meteorologică aeronautică (aeronautical meteorological station) - staţie stabilită pentru efectuarea 
observaţiilor şi întocmirea mesajelor de observaţii meteorologice utilizate în navigaţia aeriană; 
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79) suprafaţă izobarică standard (standard isobaric surface) - suprafaţă izobarică folosită la nivel mondial 
pentru reprezentarea grafică şi analizarea condiţiilor în atmosferă; 

80) supraveghere dependentă automată (ADS) (automatic dependent surveillance — contract (ADS-C)  - 
tehnică de supraveghere în care aeronava furnizează automat, prin transmisie de date digitale, date 
provenite de la sistemele de la bord pentru navigaţie şi determinare a poziţiei, inclusiv cele privind 
identificarea aeronavei, poziţia sa cvadridimensională precum şi alte date suplimentare, după caz.  

81) tabel climatologic de aerodrom (airdrome climatological table) - tabel care conţine date statistice privind 
apariţiei unuia sau mai multor elemente (fenomene) meteorologice observate la un aerodrom; 

82) turn de control de aerodrom (TWR) (airdrome control tower) - unitate stabilită pentru a furniza serviciul 
de control al traficului aerian (ATC) pentru traficul de aerodrom; 

83) unitate de control de apropiere (approach control unit) - unitate stabilită pentru a furniza serviciul de 
control al traficului aerian pentru aeronavele controlate care sosesc la sau pleacă de la unul sau mai multe 
aerodromuri; 

84) unitate a serviciilor de căutare şi salvare (search and rescue services unit) - termen generic, care de la 
caz la caz, poate fi un centru de coordonare a salvării, un centru ajutător pentru salvare sau un post de 
alarmare; 

85) unitate a serviciilor de trafic aerian (air traffic services unit) - termen generic însemnând, după caz, o 
unitate de control a traficului aerian, un centru de informare a zborului sau un birou de raportare al 
serviciilor de trafic aerian (ARO); 

86) unitate meteorologică aeronautică (meteorological office) - entitate operaţională îndeplinind una sau mai 
multe din funcţiile de staţie meteorologică aeronautică, birou meteorologic de aerodrom sau centru de 
veghe meteorologică, stabilită să asigure asistenţa meteorologică a activităţilor aeronautice civile în zona 
sa de responsabilitate. 

87) veghe asupra vulcanilor în traficul aerian internaţional (international airways volcano watch (IAVW)) - 
acord internaţional pentru monitorizarea şi furnizarea către aeronave a avertizărilor de cenuşă vulcanică în 
atmosferă.  
Notă: Sistemul internaţional de veghe asupra vulcanilor se bazează pe cooperarea între unităţile 
operaţionale ale aviaţiei şi ale altor domenii ce utilizează informaţii derivate din sursele şi reţelele de 
observare ale statelor. Veghea este coordonată de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale cu cooperarea 
altor organizaţii internaţionale interesate. 

88) vizibilitate (visibility) - vizibilitatea pentru scopuri aeronautic care reprezintă cea mai mare valoare dintre: 
a) distanţa maximă la care poate fi observat şi recunoscut un obiect negru de dimensiuni potrivite, situat 

în apropierea solului, atunci când este observat şi recunoscut pe un fond luminos; 
b) distanţa maximă la care pot fi observate şi recunoscute lumini de aproximativ 1000 de candele, atunci 

când sunt observate şi identificate pe un fond întunecat. 
Notă: Cele două distanţe au valori diferite în aer pentru acelaşi coeficient de transmitere dat şi cea de la b) 
variază cu iluminarea fondului. Cea de la a) reprezintă distanţa optică meteorologică (MOR). 

89) vizibilitate predominantă (prevailing visibility) - cea mai mare valoare a vizibilităţii, observată în 
conformitate cu definiţia “vizibilitate”, care este atinsă cel puţin pe o jumătate de tur de orizont sau pentru 
cel puţin jumătate din suprafaţa aerodromului. Această valoare poate să fie observată pe o zonă continuă 
sau discontinuu, pe sectoare.  
Notă: Această valoare poate fi observată de către meteorolog şi/sau cu ajutorul instrumentelor. Atunci 
când sunt instalate instrumente, ele sunt utilizate pentru a obţine cea mai bună estimare a vizibilităţii 
predominante. 

90) VOLMET prin legătură de date (D-VOLMET) (VOLMET data link service (D-VOLMET)) - furnizarea prin 
legătură de date a mesajelor regulate de observaţii meteorologice (METAR), mesajelor speciale de 
observaţii meteorologice (SPECI), prognozelor de aerodrom (TAF), mesajelor SIGMET, rapoartelor din 
zbor speciale care nu au fost incluse în SIGMET şi, unde sunt disponibile, mesajelor AIRMET. 

91) zonă de contact (touchdown zone; TDZ) – porţiunea unei piste, situată imediat după pragul acesteia, 
unde se intenţionează ca aeronavele care aterizează să realizeze primul contact cu pista. 
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1.2 Termeni cărora li se atribuie o definiţie restrânsă  
În sensul prezentului document, următorii termeni sunt utilizaţi cu înţelesul prezentat mai jos: 

a) pentru a se evita orice confuzie între o entitate de drept public sau privat asigurând un serviciu şi 
termenul “serviciu meteorologic” corespunzător noţiunii de “funcţie” sau de “serviciu asigurat”, prima 
noţiune este redată prin “Furnizor de servicii meteorologice aeronautice” în timp ce a doua este redată 
prin “serviciu”; 

b) termenul “asigurarea serviciilor” se utilizează numai în legătură cu asigurarea asistenţei meteorologice 
sau a serviciului meteorologic aeronautic; 

c) termenul “emite” se utilizează numai în acele cazuri când există o obligaţie în privinţa trimiterii de 
informaţii către un beneficiar/utilizator; 

d) termenul ”a pune la dispoziţie” se utilizează numai în acele cazuri când obligaţia se limitează la 
asigurarea accesului beneficiarului/utilizatorului la informaţie. 

 
Capitolul 2. PREVEDERI GENERALE 

2.1 Scopul, stabilirea şi asigurarea asistenţei meteorologice a activităţilor aeronautice civile 
2.1.1 Asistenţa meteorologică a activităţilor aeronautice civile din Republica Moldova trebuie să aibă drept 

obiectiv contribuţia la siguranţa, regularitatea şi eficienţa navigaţiei aeriene naţionale şi internaţionale. 
2.1.2 Acest obiectiv trebuie să fie realizat prin furnizarea către următorii utilizatori: operatorilor aerieni, 

membrilor echipajelor aeronavelor, unităţilor serviciilor de trafic aerian, unităţilor serviciilor de căutare 
şi salvare, operatorilor de aerodromuri şi altor agenţi aeronautici civili implicaţi în desfăşurarea 
activităţilor aeronautice civile naţionale şi internaţionale, a informaţiilor meteorologice necesare pentru 
îndeplinirea funcţiilor pe care le deţin. 

2.1.3 Asistenţa meteorologică a activităţilor aeronautice civile în Republica Moldova este realizată în 
conformitate cu prevederile prezentului document CT-MET, de către furnizorii de servicii 
meteorologice aeronautice, certificaţi şi desemnaţi corespunzător de către AAC. Detaliile cu privire la 
furnizorul desemnat de servicii meteorologice  aeronautice sunt incluse în publicaţia de informare 
aeronautică AIP Moldova, în conformitate cu cerințele tehnice Servicii de informare aeronautică (CT-
SIA),    capitolul 5.  
Notă: Specificațiile detaliate privind prezentarea și conținutul publicației informațiilor aeronautice sunt 

stipulate în PANS-AIM (Doc 10066), Apendicele 2. 

[În redacția Ordinului nr.10/GEN din 19 februarie 2019] 
2.1.4 Reglementarea,  supravegherea continuă  şi  controlul  întregii  activităţi  de  asistenţă  meteorologică  

a  activităţilor aeronautice  civile  este  efectuată  de AAC. 
2.1.5 Personalul meteorologic aeronautic face parte din personalul aeronautic nenavigant. Pregătirea şi 

calificările personalului meteorologic aeronautic al furnizorului desemnat de servicii meteorologice 
aeronautice vor corespunde prevederilor stabilite în cerinţele tehnice – Calificarea şi competenţele 
personalului meteorologic aeronautic (CT-CCPMA), în vigoare, în baza standardelor Organizaţiei 
Meteorologice Mondiale (OMM) din Regulamentul Tehnic nr. 49, Volumul I, Partea V – Calificările şi 
competenţele personalului angajat în furnizarea serviciilor meteorologice şi hidrologice,  (Partea VI - 
Educaţia şi pregătirea personalului meteorologic şi Apendicele A – Pachetele de instruire de bază. 
[În redacția Ordinului nr.10/GEN din 19 februarie 2019] 

2.2 Furnizarea, asigurarea calităţii şi utilizarea informaţiilor meteorologice aeronautice 
2.2.1 Furnizorul de servicii meteorologice aeronautice trebuie să menţină permanent legătura cu utilizatorii 

informaţiilor meteorologice asupra aspectelor care pot afecta furnizarea serviciilor meteorologice 
aeronautice. 

2.2.2 Furnizorul de servicii meteorologice aeronautice trebuie să stabilească şi să implementeze un sistem 
de calitate organizat corespunzător, care să conţină procedurile, procesele şi resursele necesare 
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asigurării managementului calităţii informaţiilor meteorologice furnizate utilizatorilor menţionaţi în 
punctul 2.1.2. 

2.2.3 Sistemul de calitate stabilit în conformitate cu punctul 2.2.2 trebuie să fie în conformitate cu 
standardele de asigurare a calităţii, seriile 9000 ale Organizaţiei Internaţionale pentru Standardizare 
(ISO) şi trebuie să fie certificat de către o organizaţie de certificare recunoscută. Standardele de 
asigurare a calităţii, seriile 9000 ale Organizaţiei Internaţionale pentru Standardizare (ISO), oferă 
cadrul general pentru dezvoltarea programului de asigurare a calităţii. Implementarea programului de 
asigurare a calităţii în cadrul furnizorului de servicii meteorologice aeronautice trebuie să ţină seama 
de conformarea cu tot cadrul regulatoriu naţional şi internaţional aplicabil, precum şi cu procedurile 
asociate specifice domeniului meteorologic aeronautic sau conexe acestuia.  
Notă: Materiale de îndrumare cu privire la stabilirea și implementarea unui sistem de management al 

calității se regăsesc în Ghidul pentru implementarea sistemelor de management al calității pentru 

Serviciile meteorologice și hidrologice naționale și alți furnizori de servicii relevanți (WMO-nr.1100).” 

[În redacția Ordinului nr.29/GEN din 15 iulie 2020] 
2.2.4 Sistemul de calitate trebuie să confirme utilizatorilor că informaţiile meteorologice furnizate către 

aceştia sunt conforme cu prevederile prezentelor CT-MET în ceea ce priveşte acoperirea geografică 
şi spaţială, formatul şi conţinutul, momentul de timp, frecvenţa emiterii, perioada de valabilitate, 
precum şi acurateţea măsurătorilor, observaţiilor şi prognozelor. Acolo unde sistemul de calitate 
indică faptul că informaţiile meteorologice ce trebuie furnizate către utilizatori nu sunt conforme cu 
cerinţele prezentelor CT-MET şi procedurile de corectare automată a erorilor nu sunt 
corespunzătoare, aceste informaţii meteorologice nu trebuie să fie furnizate către utilizatori decât 
dacă sunt validate de către originator (emitent).  

2.2.5 Referitor la schimbul de informaţii meteorologice în scop operaţional, sistemul de calitate trebuie să 
includă procedurile de verificare a conformării cu prevederile prezentelor CT-MET, de verificare şi 
validare şi resursele pentru monitorizarea conformării cu programul prestabilit de transmitere a 
mesajelor individuale şi buletinelor de mesaje necesar a fi transmise şi momentele de timp ale 
definitivării acestora în scopul transmiterii. Sistemul de calitate trebuie să fie capabil să identifice timpii 
de transfer excedentari pentru mesajele şi buletinele de mesaje primite. 

2.2.6 Demonstrarea conformării sistemului de calitate aplicat trebuie sa fie realizată prin audit. În cazul 
identificării neconformităţilor trebuie să fie iniţiate acţiuni pentru a determina şi corecta cauzele 
acestora. Pentru toate rapoartele de audit trebuie să fie realizată evidenţa şi corectitudinea 
documentelor.  

2.2.7 Datorită variabilităţii elementelor meteorologice în spaţiu şi timp, limitărilor tehnicilor de observare şi 
limitărilor cauzate de definiţiile anumitor elemente, valoarea specifică a oricărui element dat într-un 
raport trebuie înţeleasă de către destinatar ca fiind cea mai bună aproximare a condiţiilor reale la 
momentul observării. 
Notă: Ghidul privind precizia operaţională de măsurare sau de observare este indicat   în Suplimentul 
A. 

2.2.8 Datorită variabilităţii elementelor meteorologice în spaţiu şi timp, limitărilor  tehnicilor de prognoză şi 
limitărilor cauzate de definiţiile unora dintre elemente, valoarea specifică a oricăror elemente date într-
o prognoză este înţeleasă de destinatar ca fiind valoarea cea mai probabilă pe care elementul este 
probabil să o asume în timpul perioadei de previziune. În mod similar, atunci când timpul de apariţie 
sau de schimbare a unui element este dat într-o prognoză, acest timp va fi înţeles a fi timpul cel mai 
probabil.  
Notă: Ghidul privind precizia operaţională dorită a prognozelor este prevăzut în Suplimentul B. 

2.2.9 Informaţiile meteorologice furnizate către utilizatorii menţionaţi în punctul 2.1.2 trebuie să ţină seama 
de principiile factorilor umani şi trebuie să fie în forme care să necesite o interpretare minimă de către 
utilizatori.  
Notă: Materiale de îndrumare cu privire la aplicarea principiilor factorilor umani se regăsesc în 
documentul OACI nr. 9683. 
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2.3 Notificări necesare din partea operatorilor aerieni 
2.3.1 Un operator aerian care solicită furnizarea serviciului de asistenţă meteorologică aeronautică sau 

modificări în furnizarea acestui serviciu trebuie să informeze, cu suficient timp înainte, furnizorul de 
servicii meteorologice aeronautice. Perioada necesară notificării în avans trebuie să fie stabilită pe 
baza unui acord între furnizorul de servicii meteorologice aeronautice şi operatorul aerian interesat. 

2.3.2 Furnizorul de servicii meteorologice aeronautice trebuie să fie notificat de operatorul aerian care 
solicită furnizarea serviciului de asistenţă meteorologică, atunci când: 
a) se planifică noi rute sau noi tipuri de zboruri; 
b) se fac modificări de durată în orarul curselor regulate; 
c) se planifică alte schimbări care pot afecta furnizarea serviciului de asistenţă meteorologică 

aeronautică. 
Aceste informaţii trebuie să conţină toate detaliile necesare pentru ca furnizorul de servicii meteorologice 
aeronautice să-şi poată planifica activităţile respective. 

2.3.3 Furnizorul de servicii meteorologice aeronautice care asigură informarea meteorologică trebuie să fie 
notificat de operatorul aerian sau de un membru al echipajului aeronavei: 

a) despre orarul zborurilor; 
b) atunci când sunt efectuate zboruri neregulate; şi 
c) atunci când zborurile sunt întârziate, devansate sau anulate. 

2.3.4 Înştiinţarea furnizorului de servicii meteorologice aeronautice de către operatorii aerieni asupra 
efectuării unor zboruri individuale trebuie să conţină următoarele informaţii, exceptând cazul când, 
pentru zborurile planificate, pe baza unui acord între furnizorul de servicii meteorologice aeronautice 
şi operatorul aerian, se poate renunţa parţial sau total la toate aceste date: 
a) aerodromul de plecare şi ora estimată pentru decolare; 
b) destinaţia şi ora estimată pentru sosire; 
c) ruta prevăzută şi orele estimate de sosire şi plecare pentru orice aerodrom intermediar; 
d) aerodromurile de rezervă necesare pentru a completa planul operaţional de zbor selectate din 

lista conţinută în planul regional de navigaţie aeriană; 
e) nivelul de croazieră; 
f) tipul de zbor: efectuat conform regulilor de zbor la vedere sau regulilor de zbor instrumental; 
g) tipurile de informaţii meteorologice cerute de membrii echipajului aeronavei: documentaţie de zbor 

şi/sau expozeu verbal sau consultaţie; 
h) orele la care sunt cerute expozeul verbal, consultaţia şi/sau documentaţia de zbor. 

 

Capitolul 3. SISTEME GLOBALE, CENTRE DE SUPORT ȘI UNITĂŢI METEOROLOGICE  
[În redacția Ordinului nr.10/GEN din 19 februarie 2019] 

3.1 Obiectivul Sistemului mondial de prognoze zonale 
REZERVAT 

3.2 Centre mondiale de prognoze zonale 
REZERVAT 

3.3 Birouri meteorologice de aerodrom 

3.3.1 Furnizorul de servicii meteorologice aeronautice trebuie să stabilească unul sau mai multe birouri 
meteorologice de aerodrom şi/sau alte unităţi meteorologice aeronautice, adecvate pentru furnizarea 
serviciului de asistenţă meteorologică a activităţilor aeronautice civile, în scopul satisfacerii cerinţelor 
navigaţiei aeriene naţionale şi internaționale. 

3.3.2 Un birou meteorologic de aerodrom trebuie să îndeplinească în totalitate sau parţial următoarele funcţii 
necesare pentru îndeplinirea cerinţelor operaţiunilor de zbor la acel aerodrom: 

a) elaborează şi/sau obţine prognoze sau alte informaţii meteorologice pentru zborurile a căror 
asistenţă o asigură; limita până la care sunt stabilite responsabilităţile unei asemenea unităţi privind 
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elaborarea prognozelor trebuie să ţină seama de: posibilităţile locale de recepţionare şi utilizare a 
materialelor de prognoză pentru rută şi de aerodrom primite de la alte unităţi meteorologice 
aeronautice, precum şi de calificarea personalului meteorologic; 

b) elaborează şi/sau obţine prognoze ale condiţiilor meteorologice locale; 
c) menţine o supraveghere continuă a condiţiilor meteorologice la aerodromurile pentru care este 

autorizat să pregătească prognoze; 
d) asigură expozeul verbal, consultaţia şi documentaţia de zbor membrilor echipajelor aeronavelor 

şi/sau altui personal de operaţiuni zbor și personalul operatorului de aerodrom; 
[În redacția Ordinului nr.10/GEN din 19 februarie 2019] 

e) furnizează alte informaţii meteorologice beneficiarilor/utilizatorilor aeronautici; 
f) afişează informaţiile meteorologice disponibile; 
g) schimbă informaţii meteorologice cu alte unităţi meteorologice aeronautice; şi 
h) atunci când este cazul, furnizează informaţii primite referitoare la activitatea vulcanică preeruptivă, 

erupţiile vulcanice sau norii de cenuşă vulcanică unităţii de trafic aerian asociate, unităţii de 
informare aeronautică şi centrului de veghe meteorologică pe baza procedurii de coordonare dintre 
acestea. 

3.3.3 Birourile meteorologice de aerodrom de la care se solicită prognoze de aterizare sunt stabilite de 
către furnizorul de servicii meteorologice aeronautică, în baza acordului regional de navigaţie aeriană 
şi publicate în EUR-ANP. 

3.3.4 Pentru aerodromurile fără birouri meteorologice:  
a) furnizorul de servicii meteorologice aeronautice, cu acordul AAC/autorităţii competente, trebuie să 

stabilească una sau mai multe unităţi meteorologice aeronautice care să furnizeze informaţiile 
meteorologice solicitate; 

b) furnizorul de servicii meteorologice aeronautice, cu acordul AAC/autorităţii competente, trebuie să 
stabilească mijloacele prin care aceste informaţii pot fi furnizate aerodromurilor interesate. 

3.3.5 În cazul în care un birou meteorologic de aerodrom poate îndeplini parţial funcţiile specificate în 
punctul 3.3.2, furnizorul de servicii meteorologice aeronautice, cu acordul AAC trebuie să stabilească 
o unitate meteorologică aeronautică care să elaboreze produsele respective în conformitate cu 
prevederile prezentelor CT-MET. 

3.4 Centre de veghe meteorologică aeronautică 

3.4.1 AAC, împreună cu furnizorul de servicii meteorologic aeronautice trebuie să stabilească, pentru o 
regiune de informare a zborurilor sau o regiune de control pentru care Republica Moldova a acceptat 
responsabilitatea furnizării serviciilor de trafic aerian, un centru de veghe meteorologică aeronautică în 
conformitate cu acordul regional de navigaţie aeriană. 
Notă: Informații de îndrumare, privind aranjamentele bilaterale sau multilaterale între statele 
contractante pentru furnizarea serviciilor asociate centrelor de veghe meteorologice aeronautice, 
inclusiv pentru cooperare și delegare, se regăsesc în Manualul de Practică Meteorologică 
Aeronautică (Doc 8896). 
[În redacția Ordinului nr.10/GEN din 19 februarie 2019] 

3.4.2 Centrul de veghe meteorologică aeronautică trebuie să îndeplinească următoarele funcţii: 
a) monitorizează non-stop condiţiile meteorologice care pot afecta operaţiunile de zbor din zona sa 

de responsabilitate; 
b) elaborează informaţii SIGMET şi alte informaţii pentru zona sa de responsabilitate; 
c) furnizează informaţii SIGMET şi, la cerere, alte informaţii meteorologice către unităţile de trafic 

aerian asociate; 
d) difuzează informaţii SIGMET; 
e) în cazul în care EUR-ANP prevede acestea: 

1) elaborează informaţii AIRMET pentru zona sa de responsabilitate; 
2) furnizează informaţii AIRMET către unităţile de trafic aerian asociate; şi  
3) difuzează informaţii AIRMET. 
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f) atunci când este cazul, furnizează informaţiile primite, referitoare la activitatea vulcanică 
preeruptivă, erupţiile vulcanice sau norii de cenuşă vulcanică pentru care nu a fost emis un mesaj 
SIGMET, unităţii de trafic aerian ACC/FIC asociate pe baza procedurii de coordonare dintre 
acestea şi către VAAC asociat în conformitate cu prevederile EUR-ANP; şi 

g) atunci când este cazul, furnizează informaţii primite referitoare la eliberarea accidentală în 
atmosferă a materialelor radioactive, pentru zona sa de responsabilitate sau pentru zonele 
învecinate acesteia, unităţii de trafic aerian ACC/FIC asociate şi unităţilor de informare 
aeronautică, pe baza procedurii de coordonare dintre acestea. Informaţiile trebuie să conţină 
localizarea, data şi ora accidentului şi traiectoriile prognozate pentru materialele radioactive. 
Aceste informaţii sunt furnizate, la solicitarea entităţii publice meteorologice a Republicii Moldova 
de către centrele OMM meteorologice regionale specializate (RSMC) în furnizarea produselor 
rezultate din modelare pentru răspunsul urgent asupra stării protecţiei mediului din punct de 
vedere radiologic. Aceste produse sunt transmise de către RSMC către punctul de contact din 
cadrul entităţii publice meteorologice a Republicii Moldova. Acest punct de contact are 
responsabilitatea de a redistribui produsele RSMC către serviciul meteorologic aeronautic  în baza 
procedurilor agreate între aceştia. 

3.4.3 Limitele zonei de responsabilitate pentru menţinerea supravegherii meteorologice de către centrul de 
veghe meteorologică trebuie să coincidă, în măsura posibilităţii, cu limitele regiunii de informare a 
zborurilor sau a regiunii de control sau a combinaţiei între regiunea de informare a zborurilor şi/sau 
regiunile de control, după caz, în funcţie de organizarea spaţiului aerian a Republicii Moldova. 

3.4.4 În scopul furnizării armonizate a informațiilor SIGMET, centrul de veghe meteorologică aeronautică 
trebuie să coordoneze informațiile SIGMET cu centrele de veghe meteorologică învecinate, în special 
atunci când fenomenul meteorologic pe o rută se extinde sau se prognozează extinderea acestuia 
dincolo de limitele zonei de responsabilitate a centrului de veghe meteorologică aeronautică. 
[În redacția Ordinului nr.29/GEN din 15 iulie 2020] 
 

3.5 Centru consultativ pentru cenuşă vulcanică 
REZERVAT 

3.6 Observatoriu de vulcan de stat 
REZERVAT 
 
3.7 Centru consultativ pentru cicloane tropicale 
REZERVAT 

3.8. Centre meteorologice spațiale (SWXC)  
REZERVAT  

[În redacția Ordinului nr.10/GEN din 19 februarie 2019] 
 

Capitolul 4. OBSERVAŢII ŞI MESAJE METEOROLOGICE AERONAUTICE 

4.1 Staţii şi observaţii meteorologice aeronautice 

4.1.1 AAC, împreună cu furnizorul de servicii meteorologice aeronautice trebuie să stabilească, după cum 
consideră necesar, staţii meteorologice aeronautice, pentru fiecare aerodrom de pe teritoriul Republicii 
Moldova. Staţiile meteorologice aeronautice trebuie să dispună de toate facilităţile necesare (inclusiv 
personal meteorologic aeronautic calificat corespunzător, sisteme şi instrumente meteorologice, etc.) 
în vederea asigurării unor observaţii meteorologice calitative şi reprezentative, specifice cerinţelor 
prevăzute de tipurile de proceduri de zbor (instrumentale sau la vedere) utilizate la aerodromul 
respectiv. După caz, staţia meteorologică aeronautică poate fi o unitate separată sau poate fi asociată 
cu un birou meteorologic de aerodrom sau cu un centru de veghe meteorologică. 
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Notă: Staţiile meteorologice aeronautice pot include senzori instalaţi în afara aerodromului, acolo unde 
se justifică, pentru a se asigura conformarea serviciilor meteorologice furnizate pentru navigaţia 
aeriană cu prevederile prezentelor CT-MET. 

4.1.2 Dacă va fi cazul AAC, împreună cu furnizorul de servicii meteorologice aeronautice, pot stabili staţii 
meteorologice aeronautice pe platformele maritime sau în alte puncte semnificative pentru a furniza 
servicii operaţiunilor de zbor cu elicoptere către aceste platforme maritime sau puncte semnificative, 
dacă sunt necesare pentru navigaţia aeriană.  

4.1.3 Staţiile meteorologice aeronautice trebuie să efectueze observaţii regulate la intervale fixe de timp. Pe 
aerodrom, observaţiile meteorologice regulate trebuie să fie suplimentate de observaţii meteorologice 
speciale ori de câte ori apar modificările stabilite în evoluţia vântului la suprafaţă, a vizibilităţii orizontale, 
a distanţei vizuale în lungul pistei (RVR), a fenomenelor meteorologice de timp prezent, a norilor şi/sau 
temperaturii aerului. 

4.1.4 În scopul menţinerii unei înalte calităţi a observaţiilor meteorologice, furnizorul de servicii meteorologice 
aeronautice trebuie să efectueze inspectarea periodică a staţiilor meteorologice aeronautice, pentru a 
se asigura că instrumentele şi indicatoarele funcţionează corect şi că reprezentativitatea acestora nu s-
a schimbat semnificativ. 
Notă: Ghidul privind inspecţia staţiilor meteorologice aeronautice, inclusiv frecvenţa inspecţiilor, este 
prezentat în Manualul privind sistemele automate de observare meteorologică la aerodromuri (Doc 
9837). 

4.1.5 În scopul deservirii operaţiunilor de zbor la apropierea finală, aterizare şi decolare, la aerodromurile cu 
piste de decolare/aterizare (PDA) instrumentale, care prevăd utilizarea procedurilor de zbor 
instrumentale, atât de precizie cât şi de neprecizie, trebuie să fie instalate sisteme automate pentru 
măsurarea sau evaluarea, după caz, şi pentru monitorizarea şi indicarea la distanţă a vântului la 
suprafaţa solului, a vizibilităţii, a RVR-ului, a înălţimii norilor, a temperaturii aerului şi temperaturii 
punctului de rouă şi a presiunii atmosferice. Aceste sisteme trebuie să fie sisteme integrate automate de 
colectare, de prelucrare, transmitere/afişare în timp real a parametrilor meteorologici semnificativi pentru 
operaţiile de aterizare/decolare. Realizarea sistemelor integrate automate trebuie să ţină seama de 
principiile factorilor umani şi trebuie să includă proceduri de rezervă.  
Nota 1: Noţiunea „PDA instrumentală”, precum şi informaţiile privind tipurile de operaţiuni de apropiere 
instrumentală sunt conţinute în documentul “Cerinţe tehnice privind proiectarea şi exploatarea 
aerodromurilor” elaborat în conformitate cu Anexa 14, Vol. I OACI. Categoriile de precizie pentru 
operaţiunile de apropiere şi aterizare de precizie sunt definite în Anexa 6 OACI, Partea I.  
Nota 2: Materiale de îndrumare cu privire la aplicarea principiilor factorilor umani se regăsesc în 
documentul OACI Doc. 9683. 

4.1.6  REZERVAT 
4.1.7 Atunci când sunt utilizate sisteme integrate semi-automate pentru difuzarea/ afişarea informaţiilor 

meteorologice acestea trebuie să permită introducerea manuală a acelor elemente meteorologice care 
nu pot fi observate cu ajutorul mijloacelor automate. 

4.1.8 Observaţiile efectuate trebuie să stea la baza elaborării mesajelor de observaţie destinate a fi difuzate 
în cadrul aerodromului emitent şi a mesajelor de observaţii care trebuie să fie difuzate în afara 
aerodromului. 

4.2 Procedura de coordonare între furnizorul de servicii meteorologice aeronautice şi furnizorul ATS  

4.2.1 Între furnizorul de servicii meteorologice aeronautice şi furnizorul ATS corespunzător trebuie să fie 
stabilită o procedura de coordonare care să conţină, printre altele, detalii privind: 

a) furnizarea afişajelor sistemelor automate integrate la unităţile serviciilor de trafic aerian; 
b) calibrarea şi întreţinerea acestor afişaje/instrumente; 
c) modul în care trebuie utilizate aceste afişaje/instrumente de către personalul serviciilor de trafic 

aerian; 
d) informaţiile meteorologice de la aeronavele care decolează, sau aterizează (de exemplu asupra 

forfecării vântului); 
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e) dacă sunt disponibile, informaţii meteorologice obţinute de la radarele meteorologice de sol.  
Notă: Materiale de îndrumare cu privire la procedura de coordonare între serviciile meteorologice 
aeronautice şi serviciile de trafic aerian se regăsesc în documentul OACI Doc. 9377 "Manualul de 
coordonare între serviciile de trafic aerian, serviciile de informare aeronautică şi serviciile 
meteorologice aeronautice”. 

4.3 Observaţii regulate şi mesaje regulate de observaţii meteorologice 

4.3.1 La aerodromuri, observaţiile meteorologice regulate trebuie să fie efectuate 24 de ore zilnic, cu excepţia 
celor la care furnizorul de servicii meteorologice aeronautice, furnizorul ATS corespunzător şi operatorii 
aerieni interesaţi au agreat în comun un alt program. În conformitate cu prevederile acordului regiunii 
europene de navigaţie aeriană (European eANP), aceste observaţii trebuie efectuate la intervale de o 
jumătate de oră pentru toate aerodromurile deschise traficului internaţional regulat sau de rezervă din 
Republica Moldova. Dacă este cazul, pentru alte staţii meteorologice aeronautice, care nu sunt situate 
la aerodromuri, programul şi intervalul de efectuare a observaţiilor se stabileşte de  către furnizorul de 
servicii meteorologie aeronautică, ţinând seama de cerinţele unităţilor serviciilor de trafic aerian şi a 
operaţiunilor de zbor. 
Notă: La aerodromurile destinate traficului aerian domestic şi autorizate doar pentru asigurarea 
operaţiunilor de zbor în conformitate cu regulile de zbor la vedere (VFR), observaţiile regulate pot fi 
efectuate doar în perioada cuprinsă între răsăritul şi apusul soarelui. Acest lucru va fi corespunzător 
publicat în AIP Moldova şi trebuie să fie luat în considerare de către operatorii aerieni la etapa 
planificării decolărilor/aterizărilor la/pe aceste aerodromuri. 

4.3.2 Mesajele regulate de observaţii meteorologice corespunzătoare unei observaţii meteorologice regulate 
trebuie să fie emise ca: 

a) mesaj regulat local, pentru a fi difuzat doar la aerodromul emitent, (destinat aeronavelor care sosesc 
şi care pleacă de la aerodrom); şi 

b) mesaj METAR, pentru a fi difuzat în afara aerodromului emitent (destinat planificării zborurilor, 
emisiunii VOLMET şi D-VOLMET). 

Notă: Informaţiile meteorologice utilizate în serviciul aeronautic de informare a traficului (ATIS) (ATIS 
prin voce şi D-ATIS) trebuie să fie preluate din mesajele regulate locale de observaţii meteorologice în 
conformitate cu CT-ATS, capitolul 4, elaborate potrivit prevederilor Anexei 11 OACI, punctul 4.3.6.1. g). 

4.3.3 La aerodromurile care nu sunt deschise 24 de ore, mesajele METAR şi mesajele difuzate pe plan 
local trebuie să fie furnizate cu cel puţin două ore înainte de deschiderea aerodromului sau în baza 
criteriilor stabilite prin procedurile de coordonare între furnizorul de servicii meteorologice aeronautice, 
furnizorul serviciilor de trafic aerian, operatorii aerieni şi alţi utilizatori locali interesaţi. Această 
perioadă va fi corespunzător publicată în AIP Moldova. 

4.4 Observaţii speciale, mesaje speciale de observaţii meteorologice 

4.4.1 Observaţiile speciale trebuie să fie efectuate în baza criteriilor stabilite prin procedurile de coordonare 
între furnizorul de servicii meteorologice aeronautice, furnizorul serviciilor de trafic aerian, operatorii 
aerieni şi alţi utilizatori locali interesaţi. 

4.4.2 Mesajele speciale de observaţi meteorologice corespunzătoare unei observaţii meteorologice 
speciale trebuie să fie emise ca: 

a) mesaj special local, pentru a fi difuzat doar la aerodromul emitent, (destinat aeronavelor care 
sosesc şi care pleacă de la aerodrom); şi 

b) mesaj SPECI, pentru a fi difuzat în afara aerodromului emitent (destinat planificării zborurilor, 
emisiunii VOLMET şi D-VOLMET), cu excepţia cazurilor când mesajul METAR este emis din 
jumătate în jumătate de oră. 

Notă: Informaţiile meteorologice utilizate în serviciul aeronautic de informare a traficului (ATIS) (ATIS prin 
voce şi D-ATIS) trebuie să fie preluate din mesajele regulate şi speciale locale de observaţii 
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meteorologice în conformitate cu CT-ATS, capitolul 4, elaborate potrivit prevederilor Anexei 11 OACI, 
punctul 4.3.6.1. g). 

4.4.3 La aerodromurile care nu sunt deschise 24 de ore, odată cu reluarea efectuării observaţiilor 
meteorologice, mesajele SPECI şi mesajele speciale locale trebuie să fie emise, pe acelaşi principiu ca 
şi mesajele regulate, conform prevederilor 4.3.3 de mai sus. 

4.5 Conţinutul mesajelor meteorologice 

4.5.1 Mesajele regulate şi speciale de observaţii meteorologice difuzate pe plan local şi mesajele METAR şi 
SPECI trebuie să conţină următoarele elemente în ordinea indicată mai jos 

a) identificatorul tipului de mesaj; 
b) indicatorul de localizare; 
c) ora observaţiei; 
d) identificatorul pentru mesaj automat sau mesaj lipsă, când este cazul; 
e) viteza şi direcţia vântului la suprafaţă; 
f) vizibilitatea orizontală; 

g) distanţa vizuală în lungul pistei, când este cazul; 
h) fenomenele meteorologice de timp prezent; 
i) nebulozitatea, tipul norilor (doar pentru Cumulonimbus şi Cumulus Congestus) şi înălţimea 

bazei norilor, sau în cazul în care este măsurată, vizibilitatea verticală; 
j) temperatura aerului şi temperatura punctului de rouă; şi 
k) QNH şi dacă este necesar, QFE (QFE trebuie inclus doar în mesajele regulate şi speciale de 

observaţii meteorologice difuzate pe plan local). 
Notă: Indicatorii de localizare menţionaţi la litera b) şi semnificaţia acestora este publicată în documentul 
OACI Doc. 7910 - Indicatori de localizare. 

4.5.2 Suplimentar faţă de elementele enumerate mai sus, mesajele regulate şi speciale de observaţii 
meteorologice difuzate pe plan local şi mesajele METAR şi SPECI trebuie să conţină informaţii 
suplimentare (conform prevederilor acordului regiunii europene de navigaţie aeriană (European eANP)) 
şi acestea trebuie incluse în mesaj după informaţiile de la litera k) de mai sus. 

4.5.3  REZERVAT 
 

4.6 Observarea şi raportarea elementelor meteorologice 

4.6.1 Observarea şi raportarea vântului la suprafaţă 
4.6.1.1 Direcţia medie şi viteza medie a vântului la suprafaţă, precum şi variaţiile semnificative ale direcţiei şi 

vitezei vântului trebuie să fie măsurate şi raportate în mesajele locale regulate şi speciale în grade faţă 
de Nordul magnetic şi respectiv noduri (sau) metri pe secundă, iar în mesajele METAR/SPECI în grade 
faţă de Nordul adevărat şi respectiv noduri (sau) metri pe secundă.  
Notă: Cerinţa dată are la bază: 

i. prevederile p. 4.3.7 din Cerinţele Tehnice – Servicii de Trafic Aerian (document care transpune 
prevederile Anexei 11 OACI) care stabilesc ca, direcţia vântului furnizată piloţilor, prin serviciul 
de informaţii terminale automate (ATIS), să fie raportată ca direcţia vântului magnetic, şi 

ii. prevederile p. 3.3.9  al Documentul OACI Doc.9837, care stipulează că controlorii furnizorului 
de servicii de trafic aerian sunt obligaţi să comunice piloților direcţia magnetică a vântului, şi 

iii. prevederile p.7.1.3.4 şi 7.1.4.3 din Cerinţele Tehnice – Servicii de Trafic Aerian (document care 
transpune prevederile Anexei 11 OACI), care stabilesc ca unităţile de control de apropiere 
(APP) şi unităţile de Turn de control de aerodrom (TWR) sa fie echipate cu ecrane (afişaje) 
alimentate de la aceiaşi senzori ca şi ecranul (afişajul) corespunzător al staţiei meteorologice 
aeronautice care asigură măsurarea şi raportarea vântului la suprafaţă. 

4.6.1.2 În cazul în care mesajele locale regulate şi speciale de observaţii meteorologice sunt utilizate pentru 
aeronavele care pleacă de la aerodrom, observaţiile asupra vântului la suprafaţă trebuie să fie 
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reprezentative pentru condiţiile de-a lungul pistei; în cazul în care mesajele locale regulate şi speciale 
de observaţii meteorologice sunt utilizate pentru aeronavele care sosesc la aerodrom, observaţiile 
asupra vântului la suprafaţă trebuie să fie reprezentative pentru zona de contact a roţilor cu pista. 

4.6.1.3 Pentru mesajele METAR şi SPECI observaţiile asupra vântului la suprafaţă trebuie să fie 
reprezentative pentru condiţiile deasupra întregii piste, unde este o singură pistă şi deasupra întregului 
complex de piste acolo unde există mai multe piste. 

4.6.2 Observarea şi raportarea vizibilităţii 

4.6.2.1 Vizibilitatea orizontală trebuie să fie măsurată sau observată şi raportată în metri sau kilometri. 
Notă: Ghidul privind conversia măsurărilor cu instrumente în vizibilitate este prezentat în Suplimentul) 
D. 

4.6.2.2 În cazul în care mesajele locale regulate şi speciale de observaţii meteorologice  sunt utilizate pentru 
aeronavele care pleacă de la aerodrom, observaţiile asupra vizibilităţii orizontale trebuie să fie 
reprezentative pentru condiţiile de-a lungul pistei. În cazul în care mesajele locale regulate şi speciale 
de observaţii meteorologice sunt utilizate pentru aeronavele care sosesc la aerodrom, observaţiile 
asupra vizibilităţii orizontale trebuie să fie reprezentative pentru zona de contact a roţilor cu pista. În 
acest sens la aerodromurile cu piste de decolare/aterizare (PDA) instrumentale, care prevăd utilizarea 
procedurilor de zbor instrumentale, atât de precizie cât şi de neprecizie, pentru mesajele locale 
regulate şi speciale de observaţii meteorologice se vor utiliza doar datele măsurate cu utilizarea 
sistemelor instrumentale de măsurare a vizibilităţii, senzorii cărora sunt instalaţi în lungul PDA. 
Nota 1: Noţiunea „PDA instrumentală”, precum şi informaţiile privind tipurile de operaţiuni de apropiere 
instrumentală sunt conţinute în documentul “Cerinţe tehnice privind proiectarea şi exploatarea 
aerodromurilor” elaborat în conformitate cu Anexa 14, Vol. I OACI. Categoriile de precizie pentru 
operaţiunile de apropiere şi aterizare de precizie sunt definite în Anexa 6 OACI, Partea I;  
Nota 2: Instrucţiunile cu privire la localizarea senzorilor şi a dispozitivelor de măsurare a vizibilităţii 
sunt aduse în Apendicele 3. 

4.6.2.3 Pentru mesajele METAR şi SPECI observaţiile asupra vizibilităţii orizontale trebuie să fie reprezentative 
pentru condiţiile la aerodrom. 

4.6.2.4 La aerodromurile cu piste de decolare/aterizare (PDA) neinstrumentale, care prevăd doar operațiuni de 
zbor în conformitate cu regulile de zbor la vedere (VFR), pentru mesajele locale regulate şi speciale de 
observaţii meteorologice, pot fi utilizate datele observărilor vizuale asupra vizibilităţii orizontale, care 
trebuie sa fie reprezentative pentru aerodromul respectiv şi vecinătatea acestuia.  
Nota 1:  Noţiunea „PDA neinstrumentală”, este definită în documentul “Cerinţe tehnice privind 
proiectarea şi exploatarea aerodromurilor” elaborat în conformitate cu Anexa 14, Vol.I OACI; 
Nota 2:  Descrierea noţiunii de operaţiuni de zbor în conformitate cu regulile de zbor la vedere (VFR), 
precum şi regulile respective sunt definite în documentul “Cerinţe Tehnice – Regulile Zborului”,elaborat 
în conformitate cu Anexa 2 OACI. 

4.6.3 Observarea şi raportarea distanţei vizuale în lungul pistei (RVR) 

Notă:  Materiale de îndrumare cu privire la RVR sunt conţinute în documentul OACI - "Manualul 
metodelor de observare şi de comunicare în mesaje a RVR" (Doc 9328). 

4.6.3.1 RVR, după cum este definit în Capitolul 1, trebuie să fie evaluat pentru toate pistele care sunt 
planificate a fi utilizate pentru operare în condiţii de vizibilitate redusă, inclusiv: 

a) pentru piste utilizate pentru apropiere de precizie, planificate a fi utilizate pentru operare la 
Categoria I, II şi III; 

b) pentru piste utilizate pentru decolare având lumini de mare intensitate, care delimitează pista şi/sau 
care identifică axul acesteia; 

Notă:  Pistele utilizate pentru apropiere de precizie sunt definite în documentul „Cerinţe tehnice privind 
proiectarea şi exploatarea aerodromurilor” elaborat în conformitate cu Anexa 14, Volumul I, Capitolul I 
"Piste instrumentale". 
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4.6.3.2 RVR evaluat în conformitate cu 4.6.3.1 de mai sus, trebuie să fie raportat în metri şi pe toată perioada 
în care ori vizibilitatea orizontală, ori RVR-ul sunt mai mici de 1500 m. 

4.6.3.3 Evaluările RVR trebuie să fie reprezentative pentru: 
a) zona de contact  - pentru piste utilizate pentru apropiere fără precizie sau planificate a fi utilizate 

pentru operare la Categoria I; 
b) zona de contact şi zona de mijloc - a pistei pentru piste planificate a fi utilizate pentru operare la 

Categoria a II-a; şi 
c) zona de contact, zona de mijloc şi cea îndepărtată a pistei  - pentru piste planificate a fi utilizate 

pentru operare la Categoria a III-a. 
4.6.3.4 Unităţile serviciilor de trafic aerian şi serviciul de informare aeronautică la aerodrom trebuie să fie 

informate fără întârziere cu privire la schimbările în starea tehnică a echipamentelor automate utilizate 
pentru evaluarea RVR. 

4.6.4 Observarea şi raportarea fenomenelor meteorologice de timp prezent 

4.6.4.1 Observaţii asupra fenomenelor de timp prezent care apar la aerodrom şi/sau în vecinătatea lui, trebuie 
să fie observate şi raportate după cum este necesar. Trebuie să fie observate cel puţin următoarele 
fenomene meteorologice de timp prezent: ploaie, burniţă, zăpadă şi precipitaţii care îngheaţă (inclusiv 
intensitatea acestora), ceaţa, ceaţa care îngheaţă şi oraje (inclusiv oraje în vecinătate). 

4.6.4.2 Pentru mesajele regulate şi speciale de observaţii meteorologice difuzate pe plan local, informaţiile 
privind fenomenele de timp prezent trebuie să fie reprezentative pentru condiţiile la aerodrom. 

4.6.4.3 Pentru mesajele METAR şi SPECI informaţiile privind fenomenele de timp prezent trebuie să fie 
reprezentative pentru condiţiile la aerodrom, iar pentru anumite fenomene meteorologice, şi în 
vecinătatea acestuia (în acest sens,vecinătatea aerodromului este considerată circumferinţă cu raza de 
16 km, centrul fiind punctul de referinţă a aerodromului). 

4.6.5  Observarea şi raportarea norilor 

4.6.5.1 Nebulozitatea, tipul norilor şi înălţimea bazei norilor trebuie să fie observate şi raportate pentru a 
descrie repartiţia generală a norilor semnificativi din punct de vedere operaţional. În cazul în care cerul 
este obscurizat, vizibilitatea verticală trebuie să fie observată şi raportată, atunci când este măsurată, în 
locul nebulozităţii, tipului norilor şi înălţimii bazei norilor. Înălţimea bazei norilor şi vizibilitatea verticală 
trebuie să fie raportate în picioare (feet). 

4.6.5.2 La aerodromurile cu piste de decolare/aterizare (PDA) instrumentale, care prevăd utilizarea 
procedurilor de zbor instrumentale, atât de precizie cât şi de neprecizie, pentru mesajele regulate şi 
speciale de observaţii meteorologice difuzate pe plan local, observaţiile privind norii trebuie să fie 
reprezentative pentru zona pragurilor PDA în serviciu 

4.6.5.3 La aerodromurile cu piste de decolare/aterizare (PDA) neinstrumentale, care prevăd doar operațiuni de 
zbor în conformitate cu regulile de zbor la vedere (VFR), observaţiile privind norii  pot să fie 
reprezentative pentru condiţiile la aerodrom şi pentru vecinătatea acestuia.   
Nota 1: Noţiunea „PDA instrumentală”, precum şi informaţiile privind tipurile de operaţiuni de apropiere 
instrumentală sunt conţinute în documentul “Cerinţe tehnice privind proiectarea şi exploatarea 
aerodromurilor” elaborat în conformitate cu Anexa 14, Vol.I OACI. Categoriile de precizie pentru 
operaţiunile de apropiere şi aterizare de precizie sunt definite în Anexa 6 OACI, Partea I.  
Nota 2:  Noţiunea „PDA neinstrumentală”, este definită în documentul “Cerinţe tehnice privind 
proiectarea şi exploatarea aerodromurilor” elaborat în conformitate cu Anexa 14, Vol.I OACI. 
Nota 3: Instrucţiunile cu privire la localizarea senzorilor şi a dispozitivelor de măsurare a înălțimii 
norilor sunt aduse în Apendicele 3. 

4.6.5.4 Pentru mesajele METAR şi SPECI observaţiile privind norii  trebuie să fie reprezentative pentru 
condiţiile la aerodrom şi pentru vecinătatea acestuia. 
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4.6.6 Observarea şi raportarea temperaturii aerului şi temperaturii punctului de rouă 

4.6.6.1 Temperatura aerului şi temperatura punctului de rouă trebuie să fie măsurate şi raportate în grade 
Celsius. 

4.6.6.2 Observaţiile asupra temperaturii aerului şi temperaturii punctului de rouă pentru mesajele locale 
regulate şi speciale de observaţii meteorologice şi pentru mesajele METAR şi SPECI trebuie să fie 
reprezentative pentru întregul complex de piste. 

4.6.7 Observarea şi raportarea presiunii atmosferice 

Presiunea atmosferică trebuie să fie măsurată şi valorile presiunilor QNH şi/sau QFE trebuie să fie calculate şi 
raportate în hectopascali. 

4.6.8 Informaţii suplimentare 

Observaţiile efectuate la aerodrom trebuie să conţină, după caz, informaţiile suplimentare disponibile 
referitoare la condiţiile meteorologice semnificative, în particular pentru zonele de apropiere şi de urcare 
iniţială. Atunci când este posibil, informaţiile trebuie să identifice şi localizarea fenomenelor meteorologice. 

4.7 Raportarea informaţiilor meteorologice de la sisteme automate de observare 

4.7.1 Mesajele METAR şi SPECI de la sisteme automate de observare meteorologică, dacă există această 
posibilitate, trebuie să fie utilizate numai în intervalul de timp în care aerodromul nu este operaţional şi 
în intervalul de timp în care aerodromul este operational după cum este stabilit de furnizorul de servicii 
meteorologie aeronautică, în funcţie de disponibilitatea şi utilizarea eficientă a personalului, pe baza 
consultării cu utilizatorii. 
Notă: Materiale de îndrumare cu privire la utilizarea sistemelor automate de observare meteorologică 
sunt conţinute în documentul OACI - "Manualul asupra sistemelor automate de observare 
meteorologică la aerodrom" (Doc 9837). 

4.7.2 Mesajele locale regulate şi speciale de observaţii meteorologice de la sisteme automate de observare 
meteorologică, dacă există această posibilitate, trebuie să fie utilizate numai în intervalul de timp în 
care aerodromul este operaţional după cum este stabilit de furnizorul de servicii meteorologice 
aeronautice, în funcţie de disponibilitatea şi utilizarea eficientă a personalului, pe baza consultării cu 
utilizatorii. 

4.7.3 Mesajele locale regulate şi speciale de observaţii meteorologice,METAR şi SPECI de la sistemele 
automate de observare meteorologică trebuie să fie identificate prin cuvântul de cod "AUTO” 

4.8 Observarea şi raportarea activităţilor vulcanice 

REZERVAT  

4.9 Observările meteorologice efectuate cu ajutorul radarelor meteorologice 

4.9.1 În cazul în care se efectuează observări asupra fenomenelor periculoase utilizând radarele 
meteorologice,  rezultatele acestor observări expuse în formate corespunzătoare (imagini grafice) pot fi 
utilizate, după caz:  

a) de către furnizorul de servicii meteorologice aeronautice pentru elaborarea şi difuzarea mesajelor 
locale regulate şi special, rapoartelor METAR/SPECI, mesajelor SIGMET, prognozelor şi 
avertizărilor;  

b) de către furnizorul de servicii de trafic aerian conform acordului încheiat cu furnizorul de servicii 
meteorologice aeronautice;  

c) de către membrii echipajelor de zbor în procesul pregătirii de zbor; 
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Capitolul 5. OBSERVAŢII ŞI RAPOARTE DE LA AERONAVELE ÎN ZBOR 

Notă: Specificaţiile tehnice şi criteriile detailate referitoare la capitolul dat sunt prezentate în Apendicele 4 la 
prezentele CT-MET. 

5.1 Cerinţe obligatorii faţă de operatorii aerieni din Republica Moldova 

Fiecare operator aerian, atunci când operează pe rutele aeriene internaţionale o aeronavă înregistrată de către 
AAC, va asigura efectuarea observaţiilor de la bordul aeronavei în conformitate cu prevederile prezentului 
Capitol, precum şi înregistrarea şi raportarea acestor observaţii.  

5.2 Tipuri de observaţii de la aeronavele în zbor 

5.2.1 Următoarele observaţii trebuie să fie efectuate de la bordul aeronavelor aflate în zbor: 
a) observaţii regulate pe rută şi în faza de urcare; şi 
b) observaţii speciale şi alte tipuri de observaţii neregulate în timpul oricărei faze a zborului. 

5.3 Observaţii regulate efectuate de aeronavele în zbor – desemnare  

5.3.1 În cazul este utilizată legătura de date aer - sol şi se aplică supravegherea dependentă automată 
(ADS) sau supravegherea secundară radar (SSR) Mod S şi, trebuie să fie efectuate observaţii regulate 
în mod automat, la fiecare 15 minute în timpul zborului pe rută şi la fiecare 30 de secunde în faza de 
urcare, pentru primele 10 minute ale zborului. 

5.3.2 Pentru operaţiunile cu elicoptere la şi de la aerodromurile situate pe platforme maritime, observaţiile 
regulate trebuie să fie efectuate de către elicoptere la punctele şi la momentele de timp stabilite prin 
acord între furnizorul de servicii meteorologice aeronautice şi operatorii aerieni interesaţi. 

5.3.3 În cazul rutelor aeriene cu densitate mare de trafic aerian (de exemplu rutele de traversare a 
oceanului), dintre aeronavele care operează la fiecare nivel de zbor, la intervale de aproximativ o oră, 
trebuie să fie stabilită o aeronavă pentru a efectua observaţii regulate în conformitate cu 5.3.1. 
Procedurile de desemnare aeronavelor care efectuează aceste observaţii regulate sunt stabilite prin 
acord regional de navigaţie aeriană. 

5.3.4 În cazul în care există cerinţa raportării observaţiilor în timpul fazei de urcare (după decolare), la 
intervale de aproximativ 1 oră, la fiecare aerodrom, trebuie să fie desemnată o aeronavă care să facă 
observaţii regulate, în conformitate cu 5.3.1. 

5.4 Observaţii regulate efectuate de aeronavele în zbor – excepţii  

Echipajele aeronavelor care nu sunt dotate cu echipament capabil să asigure legătura de date aer – sol (air-
ground data link) trebuie să fie scutite de efectuarea observaţiilor regulate în zbor. 

5.5 Observaţii speciale efectuate de aeronavele în zbor 

Observaţiile speciale trebuie să fie efectuate de către toate aeronavele ori de câte ori se întâlnesc sau se 
observă următoarele condiţii: 

a) turbulenţă puternică; sau 
b) givraj puternic; sau 
c) unde orografice puternice; sau 
d) oraj, fără grindină, obscurizat, înglobat în alte tipuri de nori, pe o zonă extinsă sau care formează o 

linie de gren; sau 
e) oraj, cu grindină, obscurizat, înglobat în alte tipuri de nori, pe o zonă extinsă sau care formează o 

linie de gren; sau 
f) furtuni puternice de praf sau nisip; sau 
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g) nori de cenuşă vulcanică; sau 
h) activitate vulcanică preeruptivă sau erupţie vulcanică.  

Notă: Activitatea vulcanică preeruptivă, în acest context, înseamnă o activitate vulcanică neobişnuită 
şi/sau în creştere, care ar putea să prevadă o erupţie vulcanică. 

i) dacă pe pista de decolare aterizare a fost întâlnită o acțiune de frânare care nu este la fel de bună ca şi 
cea raportată (aplicabil din data de 4 noiembrie 2021).  
[În redacția Ordinului nr.39/GEN din 23 septembrie 2020] 

5.6 Alte observaţii efectuate de aeronavele în zbor 

Atunci când sunt întâlnite condiţii meteorologice altele decât cele enumerate mai sus în p.5.5, de exemplu 
forfecarea vântului şi care în opinia pilotului comandant poate afecta siguranţa sau în mod deosebit eficienţa 
operaţiunilor de zbor a altor aeronave, acesta trebuie să anunţe cât mai curând serviciile de trafic aerian 
corespunzătoare. 

Notă: Givrajul, turbulenţa şi în mare măsură, forfecarea vântului, sunt elemente care, în prezent, nu pot fi 
observate în mod satisfăcător de la sol şi în cele mai multe cazuri observaţiile acestora de la bordul 
aeronavelor în zbor reprezintă singurele evidenţe disponibile. 

5.7 Raportarea observaţiilor de la aeronave în timpul zborului 

5.7.1 Observaţiile de la aeronave trebuie să fie raportate prin legătura de date aer-sol. În cazul în care 
legătura de date aer-sol nu există sau nu este corespunzătoare, acestea trebuie raportate prin 
comunicaţii în fonie. 

5.7.2 Observaţiile de la aeronave în zbor trebuie să fie raportate în momentul în care sunt observate sau 
imediat după, cât mai curând posibil. 

5.7.3 Observaţiile de la aeronave trebuie să fie raportate sub formă de rapoarte din zbor. 
 

5.8 Distribuirea rapoartelor din zbor 

Furnizorul de servicii meteorologice aeronautice trebuie să stabilească proceduri de coordonare cu furnizorul 
de servicii de trafic aerian pentru a se asigura că, imediat ce aceștia recepţionează:  

a) rapoarte speciale din zbor prin comunicaţii în fonie, furnizorul de servicii de trafic aerian le transmit 
fără întârziere către centrele de veghe meteorologică asociat; şi 

b) rapoarte de rutină  şi speciale din zbor prin legătura de date aer-sol (air-ground data link), furnizorul 
de servicii de trafic aerian le transmit fără întârziere către centrele de veghe meteorologică asociat, 
centrele mondiale de prognoze zonale (WAFC) şi centrele  desemnate prin acordurile regionale de 
navigaţie aeriană privind funcţionarea serviciilor aeronaute fixe bazate pe Internet. 

5.9 Înregistrarea şi raportarea după zbor a observaţiilor de la aeronavă în ceea ce priveşte activitatea 
vulcanică 

Observaţiile speciale de la aeronave în ceea ce priveşte activitatea vulcanică preeruptivă, o erupţie vulcanică 
sau nori de cenuşă vulcanică trebuie să fie înregistrate într-un formular corespunzător rapoartelor speciale 
pentru activitate vulcanică. O copie a formularului trebuie să fie inclusă în documentaţia de zbor furnizată 
zborurilor operate pe acele rute, care, în opinia furnizorului de servicii meteorologice aeronautice pot fi afectate 
de norii de cenuşă vulcanică. 
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Capitolul 6. PROGNOZE 

Notă: Specificaţiile tehnice şi criteriile detaliate referitoare la acest capitol sunt prezentate în Apendicele 5. 

6.1 Interpretarea şi utilizarea prognozelor 

Emiterea unei noi prognoze, de către o unitate meteorologică aeronautică a furnizorului de servicii 
meteorologice, de exemplu o prognoză regulată de aerodrom, trebuie să fie înţeleasă ca o anulare a oricărei 
alte prognoze de acelaşi tip, emisă anterior, pentru acelaşi loc, aceeaşi perioadă de valabilitate sau pentru o 
parte a acestei perioade. 

6.2 Prognoze de aerodrom 

6.2.1 O prognoză de aerodrom trebuie să fie elaborată în conformitate cu prevederile acordului regional de 
navigaţie aeriană de către furnizorul de servicii meteorologice aeronautice certificat de către AAC. 
Notă: Aerodromurile din Republica Moldova pentru care urmează să fie pregătite prognozele de  
aerodrom precum şi perioada de valabilitate  a acestor previziuni sunt enumerate în documentul Planul 
regiunii Europene de Navigaţie Aeriană (European Air Navigation Plan) 

6.2.2 O prognoză de aerodrom se va emite într-un interval de timp cuprins între o oră şi jumate de oră (1oră 
≥ T de emitere a TAF≥ 0,5 ore) înainte de începerea perioadei de valabilitate a acestuia şi va conţine o 
descriere concisă a condiţiilor meteorologice prevăzute la un aerodrom într-o anumită perioadă. 

 Notă:  Perioada de valabilitate pentru prognozele regulate de aerodrom (TAF) trebuie să fie 9 ore sau 
24 de ore. Prognoze regulate de aerodrom (TAF) cu perioada de valabilitate de 9 ore trebuie să fie 
emise la fiecare 3 ore (00-09, 03-12, 06-15, 09-18, 12-21,15-24, 18-03, 21-06 UTC), iar prognoze 
regulate TAF cu perioada de valabilitate de 24 ore - la fiecare 6 ore (00-24, 06-06, 12-12, 18-18 UTC). 

6.2.3 Prognozele de aerodrom şi amendamentele la acestea trebuie să fie emise în cod  
TAF şi trebuie să includă următoarele informaţii în ordinea indicată mai jos:  
a) identificarea tipului prognozei;  
b) indicator de localizare;  
c) momentul de timp al emiterii prognozei; 
d) identificarea unei prognoze care lipseşte, când este cazul; 
e) data şi perioada de valabilitate a prognozei; 
f) identificarea unei prognoze anulate, când este cazul; 

g) vântul la suprafaţă; 
h) vizibilitatea; vizibilitatea trebuie să fie vizibilitatea predominantă prognozată; 
i) fenomenele meteorologice; 
j) norii; şi 

k) schimbările semnificative prognozate pentru unul sau mai multe din aceste elemente pe parcursul 
perioadei de valabilitate. 

Alte elemente opţionale vor fi incluse în prognozele TAF în conformitate cu prevederile acordurilor 
regionale de navigaţie aeriană. 
Notă: Vizibilitatea inclusă în TAF se referă la vizibilitatea predominantă prognozată. 

6.2.4 Unităţile furnizorului de servicii meteorologie aeronautică care elaborează prognoze TAF trebuie să 
supravegheze constant aceste prognoze şi, când este necesar, trebuie să emită prompt 
amendamentele necesare. Lungimea mesajelor de prognoză şi numărul de schimbări indicate în 
prognoză trebuie să fie menţinut la minimum. 
Notă: Materiale de îndrumare cu privire la revizuirea continuă a prognozelor TAF sunt conţinute în 
documentul OACI - "Manualul asupra practicilor meteorologice aeronautice" (Doc 8896). 

6.2.5 Mesajele TAF care nu pot fi menţinute sub o revizuire continuă trebuie să fie anulate. 
6.2.6 REZERVAT. A se vedea Nota de la p.6.2.2 
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6.2.7 Atunci când emit o prognoză TAF, unităţile furnizorului de servicii meteorologice aeronautice trebuie să 
se asigure că la un moment dat de timp este valabil o singură prognoză TAF pentru aerodromul 
respectiv. 

6.3 Prognoze de aterizare 

6.3.1 Prognozele de aterizare trebuie să fie elaborate în conformitate cu prevederile acordului regional de 
navigaţie aeriană de către furnizorul de servicii de meteorologie aeronautică certificat de către AAC; 
aceste prognoze trebuie să răspundă nevoilor utilizatorilor locali şi aeronavelor care se găsesc la mai 
puţin de o oră de zbor de aerodrom. 

6.3.2 Prognozele de aterizare trebuie să fie elaborate sub formă de prognoze de tip TREND.  
6.3.3 Prognoza de aterizare de tip TREND trebuie să fie alcătuită dintr-o expunere concisă a tendinţei 

prognozate pentru condiţiile meteorologice la acel aerodrom şi trebuie adăugată la mesajul local regulat 
sau special de observaţii meteorologice sau la mesajul METAR sau la mesajul SPECI. Perioada de 
valabilitate a prognozei de aterizare de tip TREND trebuie să fie de 2 ore, începând de la momentul 
emiterii mesajului de observaţii care face parte din prognoza de aterizare. 

6.4 Prognoze pentru decolare 

6.4.1 Prognozele de aterizare trebuie să fie elaborate în conformitate cu prevederile acordului încheiat de 
către furnizorul de servicii meteorologice aeronautice certificat AAC şi operatorul aerian interesat. 

6.4.2 Daca acordul menționat la p.6.4.1 există, o prognoză pentru decolare trebuie să se refere la o perioadă 
de timp determinată şi trebuie să conţină informaţii despre condiţiile prognozate pentru ansamblul 
pistelor în ceea ce priveşte direcţia şi viteza vântului la suprafaţă, precum şi orice variaţii a acestora, 
temperatura, presiunea (QNH) şi orice alte elemente dacă acestea au fost agreate pe baza consultării 
operatorilor aerieni interesaţi de către serviciul meteorologic aeronautic local, pe plan local. 

6.4.3 Daca acordul menționat la p.6.4.1 există, o prognoză pentru decolare trebuie să fie furnizată 
operatorilor şi membrilor echipajelor aeronavelor, la cerere, în intervalul de 3 ore ce precede momentul 
planificat al plecării. 

6.4.4 Unităţile meteorologice aeronautice ale furnizorului de servicii meteorologice care elaborează prognoze 
pentru decolare trebuie să urmărească permanent aceste prognoze şi, când este necesar, trebuie să 
difuzeze în cel mai scurt timp amendamentele necesare. 

6.5 Prognoze de zonă pentru zboruri la niveluri joase 

6.5.1 Pentru zborurile sub nivelul de zbor 100 în spaţiul aerian al Republicii Moldova,  furnizorul de servicii 
meteorologice aeronautice certificat de către AAC, va emite şi va distribui  prognoze de zonă pentru 
zboruri la niveluri joase - ALLF (Area Low Level Forecast). Prognozele ALLF vor fi emise sub forma 
unui text în limbaj clar, utilizând abrevieri OACI aprobate şi valori numerice.  Prognozele ALLF trebuie 
să fie emise pentru a acoperi stratul de la sol până la nivelul de zbor 100  şi trebuie să conţină 
informaţii despre fenomenele meteorologice care afectează zborurile la niveluri joase din RIZ  LUUU 
(FIR LUUU), precum şi informaţii suplimentare cerute de zborurile la niveluri joase. Prognozele ALLF 
trebuie să fie emise ţinând seama de împărţirea teritoriului Republicii Moldova în 4 zone conform 
condiţiilor fizico-geografice şi climaterice specifice. Limitele zonelor sunt specificate în Suplimentul E la 
prezentele cerinţe tehnice. 

6.5.2 Considerând densitatea actuală a zborurilor sub nivelul de zbor 100 în spaţiul aerian al Republicii 
Moldova, prognozele ALLF se vor emite şi distribui cu cel puţin o oră înainte de începerea perioadei de 
valabilitate a acestuia doar pentru perioada zilei cuprinsă între răsăritul şi apusul soarelui, conform 
itinerarului de mai jos:  
06-12 şi 09-15 UTC decembrie - februarie;  
03-09 şi 09-15 UTC noiembrie;  
03-09 şi 09-16 UTC martie şi octombrie;  
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03-09 şi 09-17 UTC în aprilie şi septembrie;  
00-06, 06-12 şi 12-18 UTC în mai, iunie, iulie şi august. 

6.5.3 În cazul necesităţii efectuării operaţiunilor de zbor speciale, sub nivelul de zbor 100 în perioada zilei 
cuprinse între apusul şi răsăritul soarelui (operaţiunile de căutare şi salvare, operaţiunilor de zbor 
sanitare, asistenţă victimelor dezastrelor naturale, etc.), unitatea meteorologică aeronautică a 
furnizorului de servicii meteorologice aeronautice va pune la dispoziţia operatorilor aerieni interesaţi 
cele mai recente informaţii disponibile privind condiţiile meteorologice actuale şi prognozate  pentru  
zona / traseul de zbor respectiv. Informaţiile vor fi furnizate sub formă de consultări verbale prin telefon 
sau după caz cu demonstrarea vizuală a informaţiilor/imaginilor disponibile. 

 

Capitolul 7.  INFORMAŢII SIGMET ŞI AIRMET, AVERTIZĂRI DE AERODROM, AVERTIZĂRI ŞI ALERTE 
DE FORFECAREA VÂNTULUI 
 

Notă: Specificaţiile tehnice şi criteriile detaliate referitoare la acest capitol sunt prezentate în 
Apendicele 6. 

7.1 Informaţii SIGMET 

7.1.1 Informaţiile SIGMET trebuie să fie emise de către un centru de veghe meteorologică şi trebuie să 
constituie o descriere concisă, în limbaj clar abreviat referitor la apariţia şi/sau apariţia prognozată pe 
ruta de zbor a anumitor fenomene meteorologice, care pot afecta siguranţa operaţiunilor de zbor, 
precum şi evoluţia acestor fenomene în timp şi spaţiu. 

7.1.2 Informaţiile SIGMET trebuie fie anulate atunci când fenomenele meteorologice semnalate încetează 
sau nu mai sunt prognozate să se producă în zonă. 

7.1.3 Perioada de valabilitate a mesajului SIGMET nu trebuie să depăşească 4 ore. În cazurile speciale ale 
mesajelor SIGMET pentru cenuşă vulcanică şi ciclon tropical, perioada de valabilitate trebuie să fie 
extinsă până la 6 ore. 

7.1.4 Mesajele SIGMET cu privire la norii de cenuşă vulcanică şi cicloanele tropicale trebuie să se bazeze pe 
informaţiile consultative furnizate de către VAAC şi respectiv de TCAC, desemnate prin acord regional 
de navigaţie aeriană pentru regiunea EUR. Pentru regiunea EUR, VAAC Toulouse este desemnat să 
furnizeze centrelor de veghe meteorologică informaţii consultative cu privire la traiectoria norului de 
cenuşă vulcanică. 

7.1.5 Între centrul de veghe meteorologică şi ACC/FIC asociat trebuie menţinută o strânsă coordonare, 
pentru ca informaţiile cu privire la cenuşă vulcanică incluse în mesajele SIGMET şi NOTAM să fie 
consistente. 

7.1.6 Mesajele SIGMET trebuie să fie emise cu cel mult 4 ore înainte de începerea perioadei de valabilitate. 
În special în cazul mesajelor SIGMET pentru cenuşă vulcanică sau ciclon tropical aceste mesajele 
trebuie să fie emise imediat ce este posibil, dar nu mai devreme de 12 ore înainte de începutul 
perioadei de valabilitate. Mesajele SIGMET pentru cenuşă vulcanică şi cicloanele tropicale trebuie să 
fie actualizate cel puţin la fiecare 6 ore. 

7.2 Informaţii AIRMET 

7.2.1 Informaţiile AIRMET trebuie să fie emise de centrul de veghe meteorologică, în conformitate cu 
acordurile regionale de navigaţie aeriană, luând în considerare densitatea traficului aerian ce se 
desfăşoară sub nivelul de zbor 100. Informaţiile AIRMET trebuie să ofere o descriere concisă, în limbaj 
clar abreviat, referitor la apariţia sau apariţia prognozată pe ruta de zbor a anumitor fenomene 
meteorologice, care nu au fost incluse în secţiunea I a prognozelor de zonă pentru zborurile la nivele 
joase emise conform p. 6.5 de la Capitolul 6 şi care pot afecta siguranţa zborurilor la nivele joase, 
precum şi evoluţia acestor fenomene în timp şi în spaţiu. 
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7.2.2 Informaţiile AIRMET trebuie, fie anulate atunci când fenomenele semnalate încetează sau fie nu mai 
sunt prognozate să se producă în zonă. 

7.2.3 Perioada de valabilitate a unui mesaj AIRMET nu trebuie să depăşească 4 ore. 

7.3 Avertizări de aerodrom 

7.3.1 Avertizările de aerodrom trebuie să fie emise de către biroul meteorologic de aerodrom a furnizorului 
de servicii meteorologice aeronautice certificat şi desemnat în acest sens de către AAC, în 
conformitate cu procedurile specifice şi trebuie să conţină informaţii concise despre condiţiile 
meteorologice care pot afecta în mod negativ aeronavele la sol, inclusiv aeronavele parcate, facilităţile 
şi serviciile de aerodrom. 

7.3.2 Avertizările de aerodrom trebuie să fie anulate atunci când condiţiile semnalate încetează şi/sau nu mai 
sunt prognozate să se producă la aerodrom. 

7.4 Avertizări şi alerte de forfecarea vântului 

Notă: Materiale de îndrumare cu privire la avertizări şi alerte de forfecare a vântului sunt conţinute în 
documentul OACI - "Manualul despre forfecarea vântului la nivele joase" (Doc 9817). 

7.4.1 Avertizările despre forfecarea vântului trebuie să fie întocmite de către biroul meteorologic de aerodrom 
a furnizorului de servicii meteorologice aeronautice certificat şi desemnat în acest sens de către AAC, 
pentru aerodromurile unde forfecarea vântului este considerată un factor, în conformitate cu 
procedurile locale încheiate între furnizorul de servicii meteorologice aeronautice respectiv, unităţile 
ATS corespunzătoare şi operatorii aerieni interesaţi. Avertizările de forfecare a vântului trebuie să 
conţină informaţii concise referitor la existenţa observată sau prognozată a forfecării vântului, care ar 
putea afecta în mod negativ aeronavele aflate pe panta de apropiere în vederea aterizării sau decolării 
sau în tur de pistă între nivelul pistei şi 500 m (1600 ft) deasupra acestui nivel precum şi aeronavele 
aflate pe pistă în timpul rulajului după aterizare sau înainte de decolare. Acolo unde datorită topografiei 
locale manifestarea forfecării vântului este semnificativă şi la înălţimi care depăşesc 500 m (1600 ft) 
deasupra nivelului pistei, atunci pragul de 500 m nu trebuie considerat restrictiv. 

7.4.2 Avertizările despre forfecarea vântului destinate aeronavelor care sosesc şi/sau aeronavelor care 
pleacă trebuie să fie anulate atunci când rapoartele de la aeronave indică încetarea forfecării, sau după 
trecerea unui interval de timp convenit. Criteriile de anulare a unei avertizări de forfecare a vântului 
trebuie să fie stabilite pe plan local, pentru fiecare aerodrom în parte, prin procedurile de coordonare 
încheiate între furnizorul de servicii meteorologice aeronautice respectiv, unităţile ATS 
corespunzătoare şi operatorii aerieni interesaţi. 

7.4.3 La aerodromurile unde forfecarea vântului este detectată de echipamente automate de detecţie sau 
teledetecţie la sol a forfecării vântului, trebuie să fie transmise alertele de forfecare a vântului emise de 
aceste sisteme. Alertele de forfecare a vântului trebuie să prezinte informaţii concise şi actuale asupra 
existenţei observate a forfecării vântului care implică o schimbare a vântului de faţă/vântului de spate 
de 7,5 m/s (15 kt) sau mai mult şi care ar putea afecta în mod negativ aeronavele aflate pe panta de 
apropiere în vederea aterizării sau decolării, precum şi aeronavele aflate pe pistă în timpul rulajului 
după aterizare sau înainte de decolare. 

7.4.4 Alertele de forfecare a vântului trebuie să fie actualizate la fiecare minut. Alertele de forfecare a 
vântului trebuie să fie anulate imediat ce schimbarea vântului de faţă/ vântului de spate scade sub 7,5 
m/s (15 kt). 

 

Capitolul 8. INFORMAŢII CLIMATOLOGICE AERONAUTICE 
 

Notă: Specificaţiile tehnice şi criteriile detaliate referitoare la acest capitol sunt prezentate în Apendicele 
7. 
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8.1 Prevederi generale 

Notă: Furnizorul de servicii meteorologice aeronautice trebuie să satisfacă cerinţele de informaţii 
climatologice aeronautice la nivel naţional şi trebuie să asigure colectarea, procesarea şi înregistrarea 
datelor de observaţie cu ajutorul mijloacelor informatice disponibile la nivel naţional. În cazul în care, 
în practică nu este posibil să se satisfacă cerinţele de informaţii climatologice aeronautice la nivel 
naţional, precum şi colectarea, procesarea şi stocarea datelor de observaţie, acestea pot fi asigurate 
cu ajutorul mijloacelor informatice disponibile la nivel internaţional şi responsabilitatea pentru 
elaborarea informaţiilor climatologice aeronautice necesare poate fi delegată, cu acordul AAC. 

8.1.1 Informaţiile climatologice aeronautice necesare pentru planificarea zborurilor trebuie să fie elaborate 
sub formă de tabele climatologice de aerodrom şi rezumate climatologice de aerodrom. Aceste 
informaţii trebuie să fie furnizate utilizatorilor aeronautici conform acordului încheiat între furnizorul de 
servicii meteorologice aeronautice şi aceştia.  
Notă: Datele climatologice necesare în scopul planificării de aerodrom sunt cele prevăzute în 
documentul “Cerinţe tehnice privind proiectarea şi exploatarea aerodromurilor” punctul 3.1.4 şi 
Suplimentul A, elaborate în conformitate cu Anexa 14, Volumul I 14 (OACI).  

8.1.2 Informaţiile climatologice aeronautice trebuie să se bazeze pe observaţii efectuate pe o perioadă de cel 
puţin cinci ani şi la furnizarea informaţiilor trebuie indicată această perioadă. 

8.1.3 Datele climatologice referitoare la amplasarea a noi aerodromuri şi a pistelor suplimentare la 
aerodromurile existente trebuie să fie colectate cât mai devreme posibil, înainte de a fi date în 
funcţiune aceste aerodromuri sau piste. 
 

8.2 Tabele climatologice de aerodrom 

Furnizorul de servicii meteorologice aeronautice trebuie să se asigure că este efectuată colectarea şi 
înregistrarea datelor meteorologice de observaţii necesare, totodată asigurând capabilitatea de a: 

a) întocmi tabele climatologice de aerodrom pentru fiecare aerodrom internaţional de destinaţie şi de 
rezervă din zona sa de responsabilitate; şi 

b) pune la dispoziţia beneficiarilor/utilizatorilor aeronautici aceste tabele climatologice de aerodrom în 
intervalul de timp stabilit prin acord cu aceştia. 

8.3 Rezumate climatologice de aerodrom 

Rezumatele climatologice de aerodrom trebuie să fie elaborate conform procedurilor stabilite de Organizaţia 
Meteorologică Mondială. Atunci când există mijloacele informatice care să permită înregistrarea, procesarea 
şi extragerea informaţiilor, rezumatele trebuie publicate, sau puse la dispoziţia beneficiarilor/utilizatorilor 
aeronautici, la cererea acestora. Când aceste facilităţi nu sunt disponibile, rezumatele trebuie să fie elaborate 
folosind modele specificate de Organizaţia Meteorologică Mondială şi trebuie să fie publicate şi menţinute la 
zi după caz. 

8.4 Copii ale datelor de observaţii meteorologice 

La cerere şi în măsura posibilităţilor, furnizorul de servicii meteorologice aeronautice, cu acordul AAC, poate 
să pună la dispoziţia oricărei părţi interesate, datele de observaţii meteorologice necesare pentru cercetări, 
investigaţii sau alte analize operaţionale. 
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Capitolul 9. ASISTENŢA METEOROLOGICĂ PENTRU OPERATORII AERIENI ŞI PENTRU MEMBRII 
ECHIPAJELOR AERONAVELOR 

Notă: Specificaţiile tehnice şi criteriile detaliate referitoare la acest capitol sunt prezentate în Apendicele 
8. 

9.1 Prevederi generale 

9.1.1 Informaţiile meteorologice trebuie să fie furnizate operatorilor aerieni şi membrilor echipajelor 
aeronavelor pentru: 

a) planificarea preliminară a zborurilor efectuată de operatorii aerieni; 
b) replanificarea în timpul zborului efectuată de către operatorii aerieni care utilizează control 

operaţional centralizat a operaţiunilor de zbor; 
c) utilizarea de către membrii echipajelor aeronavelor înainte de plecare; 
d) aeronavele în zbor. 

9.1.2 Informaţiile meteorologice furnizate operatorilor aerieni şi membrilor echipajelor aeronavelor trebuie să 
acopere cerinţele zborului ţinând seama de ora, altitudinea şi extinderea geografică. Astfel, aceste 
informaţii trebuie să se refere la o anumită oră sau anumit interval de timp şi trebuie să fie extinse, 
pentru asigurarea întregului traiect, până la aerodromul ales pentru aterizare unde se asigură 
obţinerea unor informaţii noi. La cerere, sau atunci când condiţiile meteorologice creează incertitudini 
asupra posibilităţii aterizării pe un anumit aerodrom trebuie să fie incluse informaţii suplimentare 
despre condiţiile meteorologice prevăzute între aerodromul de destinaţie şi aerodromurile de rezervă 
stabilit de către operatorul aerian. 

9.1.3 Informaţiile meteorologice furnizate operatorilor aerieni şi membrilor echipajelor aeronavelor trebuie să 
fie actuale şi trebuie să cuprindă următoarele informaţii după cum a fost agreat între furnizorul de 
servicii meteorologice aeronautice şi operatorii cointeresaţi: 

a) prognoze ale: 
1) vântului şi temperaturii în altitudine; 
2) umidităţii la nivele înalte; 
3) altitudinii geopotenţiale a nivelelor de zbor; 
4) nivelului şi temperaturii tropopauzei; 
5) direcţiei, vitezei şi nivelului vântului maxim;  
6) fenomenelor meteorologice de timp semnificativ (SIGWX); şi 
7) nori cumulonimbus, condiţii de givraj şi turbulenţe. 
Nota 1: Prognozele asupra umidităţii la nivele înalte şi a altitudinii geopotenţiale a nivelelor de zbor sunt 
utilizate doar în planificarea zborurilor automată şi nu este necesar să fie afişată. 
Nota 2: Prognozele norilor cumulonimbus, givrajului şi turbulenţei sunt destinate a fi prelucrate şi, dacă 
este necesar, vizualizate în funcţie de pragurile specifice relevante pentru operaţiunile utilizatorului. 

b) mesaje METAR şi SPECI (incluzând prognoze de aterizare în conformitate cu EUR eANP Tabelul 
MET2) pentru aerodromurile de plecare şi intenţionate pentru aterizare şi pentru aerodromurile de 
rezervă la decolare, pe rută şi la destinaţie; 

c) prognoze TAF sau TAF amendate pentru aerodromurile de plecare şi intenţionate pentru aterizare 
şi pentru aerodromurile de rezervă la decolare, pe rută şi la destinaţie; 

d) prognoze pentru decolare; 
e) informaţii SIGMET şi rapoarte din zbor speciale corespunzătoare relevante pentru întreaga rută; 

Notă:  Rapoartele din zbor speciale corespunzătoare vor fi cele care nu sunt deja utilizate în elaborarea 
SIGMET. 

f) informaţia consultativă privind cenuşa vulcanică şi ciclonul tropical relevantă pentru întreaga rută; 
g) prognoze de zonă GAMET şi/sau prognoze de zonă pentru zborurile la nivele joase sub formă de 

hartă, elaborate în scopul emiterii informaţiilor AIRMET şi informaţii AIRMET pentru întreaga rută a 
zborurilor la nivele joase, după cum a fost stabilit prin acord regional de navigaţie aeriană; 

h) avertizări de aerodrom pentru aerodromul local; 
i) imagini meteorologice satelitare; şi 
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j) informaţii de la radarele meteorologice amplasate la sol; și  
k) informații meteorologice spațiale, relevante pentru întreaga rută. 

[În redacția Ordinului nr.10/GEN din 19 februarie 2019] 
9.1.4 Prognozele enumerate la punctul 9.1.3.a) trebuie să fie generate din prognozele sub formă digitală 

emise de centrele mondiale de prognoză de zonă (WAFC) ori de câte ori aceste prognoze acoperă, în 
ceea ce priveşte intervalul de timp, altitudinea şi extinderea geografică, ruta de zbor intenţionată, cu 
excepţia cazurilor în care există un alt acord între furnizorul de servicii metrologice aeronautice şi 
operatorul aerian interesat. 

9.1.5 Atunci când prognozele sunt identificate ca fiind emise de centrele mondiale de prognoză de zonă 
(WAFC) nu trebuie făcute nici un fel de modificări asupra conţinutului lor meteorologic. 

9.1.6 Hărţile generate din prognozele sub formă digitală emise de centrele mondiale de prognoză de zonă 
(WAFC) trebuie să fie puse la dispoziţie, după cum a fost solicitat de operatorii aerieni, pentru zone de 
acoperire aşa cum este precizat în Apendicele 8, Figurile A8-1, A8-2 şi A8-3. 

9.1.7 Când prognozele pentru vânt şi temperatură în altitudine enumerate la punctul 9.1.3 a) 1) sunt 
furnizate sub formă de hărţi, acestea trebuie să fie hărţi prognozate la moment fix de timp pentru 
nivelele de zbor după cum este specificat în Apendicele 2, 1.2.2 a). Când prognozele pentru fenomene 
meteorologice de timp semnificativ (SIGWX), enumerate la punctul 9.1.3 a) 6) sunt furnizate sub formă 
de hărţi, acestea trebuie să fie hărţi prognozate la moment fix de timp pentru un strat de atmosferă 
limitat de nivelele de zbor după cum este specificat în Apendicele 2, 1.3.2 şi Apendicele 5, 4.3.2. 

9.1.8 Prognozele pentru vânt şi temperatură în altitudine şi prognozele pentru fenomene meteorologice de 
timp semnificativ peste nivel de zbor 100 cerute pentru planificarea preliminară a zborului şi 
replanificarea în timpul zborului de către operatorii aerieni trebuie să fie furnizate imediat ce sunt 
disponibile, dar nu mai târziu de 3 ore înainte de ora de plecare. Alte informaţii meteorologice cerute 
pentru planificarea preliminară a zborului şi replanificarea în timpul zborului de către operatorii aerieni 
trebuie să fie furnizate imediat ce sunt disponibile. 

9.1.9 Furnizorul de servicii meteorologiсe aeronautice desemnat de către AAC trebuie să iniţieze 
coordonarea cu furnizorii de servicii meteorologice aeronautice din alte state, dacă este cazul, pentru 
a obţine de la aceştia mesajele de observaţii şi/sau prognoze cerute de operatorii aerieni sau membrii 
echipajelor aeronavelor. 

9.1.10 Informaţiile meteorologice trebuie să fie furnizate operatorilor aerieni şi membrilor echipajelor 
aeronavelor în locaţia stabilită de furnizorul de servicii meteorologice aeronautice, în urma consultării 
operatorilor aerieni şi la ora care se stabileşte în baza acordului între furnizorul de servicii 
meteorologice aeronautice şi operatorul aerian interesat. Asistenţa meteorologică pentru planificarea 
preliminară a zborului trebuie să fie limitată la zborurile interne, pe plan naţional. La un aerodrom fără 
birou meteorologic, modalitatea de comunicare a informaţiilor meteorologice trebuie să se stabilească 
între furnizorul de servicii meteorologice aeronautice şi operatorul aerian interesat. 

9.2 Expozeul verbal (briefing), consultaţie şi afişare 

Notă: Cerinţele privind utilizarea sistemelor automatizate de informare înainte de zbor, pentru 
asigurarea briefingului, consultaţiei şi afişării sunt prezentate la p. 9.4. 

9.2.1 Expozeul verbal şi/sau consultaţia trebuie să fie furnizate la cerere membrilor echipajelor 
aeronavelor şi/sau altui personal operaţional de zbor. Scopul acestora este furnizarea ultimelor 
informaţii disponibile asupra condiţiilor meteorologice existente şi prevăzute de-a lungul rutei de 
zbor, la aerodromul de destinaţie, la aerodromurile de rezervă şi la alte aerodromuri care prezintă 
interes, pentru a explica şi completa informaţiile conţinute în documentaţia de zbor sau, în baza 
acordului încheiat între furnizorul de servicii meteorologice aeronautice şi operatorul aerian, pentru a 
înlocui documentaţia de zbor. 

9.2.2 Informaţiile meteorologice folosite pentru expozeul verbal, consultaţie şi afişare trebuie să cuprindă, 
parţial sau total, informaţiile de la 9.1.3. 

9.2.3 Dacă unitatea meteorologică aeronautică exprimă o părere diferită despre evoluţia condiţiilor 
meteorologice la un aerodrom, care se deosebeşte substanţial de prognoza pentru aerodromul 
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respectiv inclusă în documentaţia de zbor, trebuie să fie atrasă atenţia membrilor echipajului 
aeronavei asupra diferenţei respective. Partea care conţine diferenţa menţionată trebuie să fie 
înregistrată la momentul expozeului verbal, şi această înregistrare trebuie să fie pusă la dispoziţia 
operatorilor aerieni. 

9.2.4 Expozeul verbal, consultaţia, afişarea şi/sau documentaţia de zbor necesară trebuie să fie asigurate, 
în mod normal, de către unitatea meteorologică aeronautică asociată aerodromului de plecare. La 
un aerodrom unde aceste servicii nu sunt disponibile, informaţiile necesare pentru a răspunde 
cerinţelor membrilor echipajelor aeronavelor trebuie să fie furnizate pe baza unui acord între 
furnizorul de servicii meteorologice aeronautice şi operatorii aerieni interesaţi. În situaţii 
excepţionale, de exemplu o întârziere neprevăzută, unitatea meteorologică aeronautică asociată 
aerodromului trebuie să asigure, la cerere, un nou expozeu verbal, o nouă consultaţie şi/sau o nouă 
documentaţie de zbor, după cum este necesar. 

9.2.5 Membrii echipajelor aeronavelor sau alt personal operaţional de zbor pentru care au fost cerute 
expozeul verbal, consultaţia şi/sau documentaţia de zbor trebuie să se prezinte la unitatea 
meteorologică aeronautică la ora convenită între unitatea meteorologică aeronautică şi operatorul 
aerian interesat. Acolo unde condiţiile locale la aerodrom nu permit asigurarea în mod direct a unei 
consultaţii sau a expozeului verbal, unitatea meteorologică aeronautică trebuie să asigure aceste 
servicii prin telefon sau prin alte mijloace corespunzătoare de telecomunicaţii. 

9.3 Documentaţia de zbor 

Notă: Cerinţele privind utilizarea sistemelor automatizate de informare pentru asigurarea cu 
documentaţia de zbor sunt prezentate la p. 9.4. 

9.3.1 Documentaţia de zbor pusă la dispoziţie trebuie să conţină informaţiile specificate la 9.1.3. a) 1) şi 6),b 
c) e),f) şi dacă este cazul g). Totuşi, pe baza acordului între furnizorul de servicii meteorologice 
aeronautice şi operatorii interesaţi, documentaţia de zbor pentru zborurile cu o durată de 2 ore sau mai 
puţin, după o scurtă escală intermediară sau pentru un zbor cu întoarcerea la aerodromul de plecare, 
trebuie să fie limitată la minimul necesar pentru operare, dar în toate cazurile documentaţia de zbor 
trebuie să conţină cel puţin informaţii asupra elementelor indicate în 9.1.3 b), c), e), f) şi dacă este 
necesar g) și k). 
[În redacția Ordinului nr.10/GEN din 19 februarie 2019] 

9.3.2 Ori de câte ori apare situaţia în care informaţiile meteorologice care trebuie incluse în documentaţia de 
zbor vor diferi semnificativ decât cele care au fost puse la dispoziţia operatorilor aerieni pentru 
planificarea preliminară a zborului şi replanificarea în timpul zborului, operatorul aerian trebuie să fie 
anunţat imediat şi dacă este posibil, să îi fie furnizate informaţiile revizuite după cum a fost stabilit prin 
acord între furnizorul de servicii meteorologice aeronautice şi operatorii aerieni. 

9.3.3 Dacă este necesară amendarea unei documentaţii de zbor care a fost deja furnizată şi dacă decolarea 
aeronavei nu s-a produs, prin acord local furnizorul de servicii meteorologice aeronautice trebuie să 
comunice amendamentul sau informaţiile actualizate operatorilor aerieni sau unităţii serviciilor de trafic 
aerian, pentru a fi transmise aeronavei, după cum a fost stabilit prin acord între furnizorul de servicii 
meteorologice aeronautice  şi operatorii aerieni. 

9.3.4 Furnizorul de servicii meteorologice aeronautice trebuie să păstreze informaţiile furnizate echipajelor 
fie sub forma unei copii scrise sau tipărite, fie sub formă de fişiere electronice, pentru o perioadă de cel 
puţin 30 de zile de la data furnizării acestora. Aceste informaţii trebuie să fie disponibile, la cerere, 
pentru anchete sau investigaţii şi, în acest caz, trebuie să fie păstrate până la terminarea anchetei sau 
a investigaţiei. 

9.4 Sisteme automate de informare înaintea zborului pentru expozeul verbal (briefing), consultaţie, 
planificarea zborurilor şi documentaţia de zbor 

9.4.1 În cazul în care furnizorul de servicii meteorologice aeronautice utilizează sisteme automate de 
informare înaintea zborului pentru a furniza şi afişa informaţiile meteorologice pentru operatorii 



AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ  CT-MET 

 

Ediţia 03 40  decembrie 2018 

aerieni şi membrii echipajelor aeronavelor în scopul autoinformării, planificării zborurilor şi 
documentaţiei de zbor, informaţiile furnizate şi afişate trebuie să fie în conformitate cu prevederile p. 
9.1-9.3 inclusiv.  

9.4.2 Sistemele automate de informare înaintea zborului ce oferă posibilitatea accesării din acelaşi loc a 
informaţiilor meteorologice şi a informării realizată de serviciile de informare aeronautică operatorilor 
aerieni, membrilor echipajelor aeronavelor şi altor categorii de personal interesate trebuie să fie 
stabilite prin acord între furnizorul de servicii meteorologice aeronautice şi furnizorul de servicii de 
informare aeronautică şi trebuie să fie autorizate corespunzător de către AAC.  
Notă: Informațiile furnizate de către serviciile meteorologice aeronautice și serviciile de informare 
aeronautică sunt specificate la punctele 9.1-9.3 şi Apendicele 8 şi respectiv, la punctul 5.5 din PANS-
AIM. 
[În redacția Ordinului nr.10/GEN din 19 februarie 2019] 

9.4.3 În cazul în care sunt utilizate sisteme automate de informare înaintea zborului ce oferă posibilitatea 
accesării din acelaşi loc a informaţiilor meteorologice şi a informării realizată de serviciile de 
informare aeronautică operatorilor aerieni, membrilor echipajelor aeronavelor şi altor categorii de 
personal interesate, furnizorul de servicii de meteorologie aeronautică trebuie să fie responsabil 
pentru managementul şi controlul calităţii informaţiilor meteorologice prin mijloacele specificate la 
Capitolul 2, 2.2.2. 
Notă: Responsabilităţile privind informaţiile furnizate de către serviciile de informare aeronautice şi 
asigurarea calităţii acestora sunt prezentate în documentul „Cerinţe tehnice – Servicii de informare 
aeronautică”, Capitolele 1, 2 şi 3, elaborate în conformitate cu Anexa 15 OACI. 

9.5 Informaţii pentru aeronavele în zbor 

9.5.1 Informaţiile meteorologice destinate aeronavelor în zbor trebuie să fie furnizate de către unitatea 
meteorologică aeronautică către unitatea serviciilor de trafic aerian asociată şi prin intermediul 
emisiunilor VOLMET sau D-VOLMET, după cum este stabilit prin acord regional de navigaţie aeriană. 
Informaţiile meteorologice pentru planificarea efectuată de operatorul aerian pentru aeronavele în zbor 
trebuie să fie furnizate la cerere, după cum a fost agreat între furnizorul de servicii meteorologice 
aeronautice şi operatorul aerian interesat. 

9.5.2 Informaţiile meteorologice destinate aeronavelor în zbor trebuie să fie furnizate către unităţile serviciilor 
de trafic aerian în conformitate cu prevederile de la Capitolul 10. 

9.5.3 Informaţiile meteorologice trebuie să fie furnizate prin intermediul emisiunilor D-VOLMET sau VOLMET 
după cum a fost stabilit prin acord regional de navigaţie aeriană şi în conformitate cu prevederile de la 
Capitolul 11. 

 
Capitolul 10. INFORMAŢII PENTRU SERVICIILE DE TRAFIC AERIAN, SERVICIILE DE CĂUTARE ŞI 

SALVARE ŞI SERVICIILE DE INFORMARE AERONAUTICĂ 
Notă: Specificaţiile tehnice şi criteriile detaliate referitoare la acest capitol sunt prezentate în Apendicele 
9. 

10.1 Informaţii pentru serviciile de trafic aerian 

10.1.1 Furnizorul de servicii meteorologice aeronautice, cu acordul AAC, trebuie să desemneze o unitate 
meteorologică aeronautică  (un birou meteorologic de aerodrom sau un centru de veghe meteorologică)  
asociată fiecărei unităţi  a serviciilor de trafic aerian. Unitatea meteorologică aeronautică asociată 
trebuie să furnizeze sau să asigure furnizarea, după coordonarea cu unitatea serviciilor de trafic aerian, 
a informaţiilor meteorologice actualizate, după cum este necesar a fi executate funcţiile acestuia.  

10.1.2 Un birou meteorologic de aerodrom trebuie să fie asociat unui turn de control de aerodrom (TWR) sau 
unei unităţi pentru controlul de apropiere (APP). 
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10.1.3 Un centru de veghe meteorologică trebuie să fie asociat unui centru de informare a zborurilor (FIC) sau 
unui centru regional de dirijare şi control (ACC).  

10.1.4 În cazul în care, datorită circumstanţelor locale, este convenabil pentru atribuţiile unei unităţi 
meteorologice aeronautice asociate să fie împărţite între două sau mai multe unităţi meteorologice 
aeronautice, împărţirea responsabilităţilor trebuie să fie efectuată de către furnizorul de servicii 
meteorologice aeronautice prin coordonare cu furnizorul serviciilor de trafic aerian corespunzător, cu 
acordul AAC. 

10.1.5 Orice informaţii meteorologice solicitate de o unitate a serviciilor de trafic aerian aflată în legătură cu o 
aeronavă într-o situaţie de urgenţă trebuie să fie furnizată cât mai curând posibil. 

10.2 Informaţii pentru serviciile de căutare şi salvare 

Un birou meteorologic de aerodrom sau un centru de veghe meteorologică desemnat de către furnizorul de 
servicii meteorologice aeronautice trebuie să furnizeze unităţilor care asigură serviciul de căutare şi salvare 
informaţiile meteorologice stabilite în procedurile de coordonare dintre acestea. În acest scop, unitatea 
meteorologică aeronautică desemnată trebuie să menţină o legătură permanentă, în timpul întregii operaţiuni 
de căutare şi salvare, cu unitatea serviciului de căutare şi salvare. 

10.3 Informaţii destinate unităţilor serviciilor de informare aeronautică 

Furnizorul de servicii meteorologice aeronautice în colaborare cu AAC  trebuie să se asigure că sunt furnizate 
cele mai recente informaţii meteorologice către unităţile serviciilor de informare aeronautică relevante, după 
caz, pentru îndeplinirea funcţiilor ce le revin. 

 
Capitolul 11. CERINŢE PENTRU MIJLOACELE DE COMUNICAŢIE ŞI UTILIZAREA ACESTORA 

Nota 1: Specificaţiile tehnice şi criteriile detaliate referitoare la acest capitol sunt prezentate în 
Apendicele 10. 
Nota 2: Furnizorul de servicii de navigaţie aeriană desemnat de AAC poate de concretizat trebuie să 
decidă în funcţie de capabilităţile sale interne asupra organizării şi responsabilităţilor pentru 
implementarea facilităţilor de telecomunicaţii la care se face referire în acest capitol. 

11.1 Cerinţe privind comunicaţiile 
11.1.1 Facilităţi de telecomunicaţii adecvate trebuie să fie disponibile pentru a permite birourilor meteorologice 

de aerodrom şi, după caz, staţiilor meteorologice de aerodrom să furnizeze informaţiile meteorologice 
necesare unităţilor serviciilor de trafic aerian la aerodromurile pentru care aceste birouri sau staţii sunt 
responsabile şi, în particular, turnurilor de control de aerodrom, unităţilor de control a apropierii şi 
staţiilor de telecomunicaţii aeronautice ce deservesc aceste aerodromuri. 

11.1.2 Facilităţi de telecomunicaţii adecvate trebuie să fie puse la dispoziţia centrului de veghe meteorologică 
pentru a-i permite furnizarea informaţiilor meteorologice necesare unităţilor serviciilor de trafic aerian şi 
serviciilor de căutare şi salvare pentru regiunea de informare a zborului corespunzătoare, regiunile de 
dirijare şi control şi regiunea de căutare şi salvare pentru care acest centru este responsabil şi în 
particular, centrului de informare a zborului, centrelor regionale de dirijare şi control, centrelor de 
coordonare a căutării şi salvării şi staţiilor de telecomunicaţii aeronautice asociate. 

11.1.3  REZERVAT  
11.1.4 Facilităţile de telecomunicaţii între birourile meteorologice sau, dacă este necesar, staţiile meteorologice 

aeronautice şi turnurile de control de aerodrom sau unităţile controlului de apropiere trebuie să permită 
comunicaţiile în fonie, viteza cu care comunicaţiile pot fi stabilite fiind astfel încât punctele solicitate să 
poată fi în mod normal contactate în aproximativ 15 secunde. 

11.1.5 Facilităţile de telecomunicaţii între unităţile meteorologice aeronautice, pe de o parte şi centrele de 
informare a zborului, centrele regionale de dirijare şi control, centrele de coordonare a căutării şi salvării 
şi staţiile de telecomunicaţii aeronautice, pe de altă parte, trebuie să permită: 
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a) comunicaţiile în fonie, viteza cu care comunicaţiile pot fi stabilite fiind astfel încât punctele solicitate 
să poată fi în mod normal contactate în aproximativ 15 secunde; şi 

b) comunicaţiile imprimate (de exemplu prin telex), când destinatarii au nevoie de o înregistrare scrisă; 
durata transmiterii mesajului nu trebuie să depăşească 5 minute. 

Notă: În 11.1.4 şi 11.1.5, exprimările "aproximativ 15 secunde" se referă la comunicaţii telefonice care 
implică utilizarea unui panou de comutare şi "5 minute" se referă la comunicaţii prin telex care pot 
implica retransmiterea lor. 

11.1.6 Facilităţile de telecomunicaţii necesare în conformitate cu 11.1.4 şi 11.1.5 de mai sus trebuie să fie 
suplimentate, după cum şi unde sunt necesare, prin alte forme de comunicaţii vizuale sau auditive, de 
exemplu televiziune cu circuit închis sau sisteme informatice distincte. 

11.1.7 Prin acord între furnizorul de servicii meteorologice aeronautice şi operatorii aerieni, se pot stabili 
mijloacele de telecomunicaţie corespunzătoare pentru obţinerea informaţiilor meteorologice de către 
operatorii aerieni de la birourile meteorologice de aerodrom sau de la alte surse corespunzătoare. 

11.1.8 Pentru a permite unităţilor meteorologice aeronautice să schimbe informaţii meteorologice operaţionale 
cu alte unităţi meteorologice aeronautice trebuie să fie disponibile facilităţi de telecomunicaţii adecvate. 

11.1.9 Facilităţile de telecomunicaţii utilizate pentru schimbul de informaţii meteorologice operaţionale ar trebui 
să fie serviciul fix aeronautic sau, pentru schimbul de date meteorologice operaţionale „non-time” critice, 
Internetul public, în funcţie de disponibilitate, funcţionare satisfăcătoare şi  acorduri de navigaţie aeriană  
bilaterale / multilaterale şi / sau regionale. 
Nota 1: Serviciul aeronautic fix bazat pe serviciile Internet, operate de către centrele de prognoză 
mondială, care prevăd acoperirea globală sunt utilizate pentru a sprijini schimburile globale de 
informaţii meteorologice operaţionale. 
Nota 2: Materialul îndrumător privind informaţiile meteorologice operaţionale critice şi aspectele 
relevante ale Internetului public sunt publicate în „Ghidul privind utilizarea internetului public pentru 
aplicaţii aeronautice” (Doc 9855). 

11.2 Utilizarea comunicaţiilor de servicii fixe aeronautice şi Internetului public -   buletine 
meteorologice 

Buletinele meteorologice, care conţin informaţii meteorologice operaţionale, care trebuie transmise prin 
intermediul mijloacelor serviciului fix aeronautic sau Internetul public trebuie să provină de la biroul 
meteorologic sau  staţia meteorologică aeronautică corespunzătoare.  

Nota:  Buletine meteorologice conţinând informaţii meteorologice operaţionale autorizate pentru 
transmisie prin serviciile fixe aeronautice sunt enumerate în anexa 10 volumul II capitolul 4, împreună cu 
priorităţile relevante şi indicatorii relevanţi. 

11.3 Utilizarea comunicaţiilor serviciilor fixe aeronautice – produsele  sistemului de prognoză 
mondială 

Produsele sistemului de prognoză globală în formă digitală ar trebui să fie transmise utilizând tehnicile de 
comunicaţie a datelor binare. Metoda şi canalele utilizate pentru diseminarea produselor ar trebui să fie după 
cum sunt stabilite prin acordurile regionale de navigaţie aeriană. 

11.4 Utilizarea mijloacelor de comunicaţii ale serviciului mobil aeronautic 
Conţinutul şi formatul informaţiilor meteorologice transmise către şi de la aeronavele în zbor trebuie să fie în 
conformitate cu prevederile prezentelor Cerinţe Tehnice. 

11.5 Utilizarea mijloacelor de comunicaţii ale serviciului aeronautic prin legătură de date - conţinutul 
emisiunilor DVOLMET 

D-VOLMET trebuie să conţină mesaje actuale METAR şi SPECI împreună cu prognozele de aterizare TREND, 
în cazul în care sunt disponibile, mesaje TAF, SIGMET, rapoarte speciale din zbor care nu au fost înlocuite de 
SIGMET şi informaţii AIRMET, în cazul în care sunt disponibile. 
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Nota: Cerinţele pentru furnizarea mesajelor METAR şi SPECI pot fi îndeplinite de serviciul de informare 
a zborurilor prin legătură de date (D-FIS), aplicaţia numită "Serviciul de legături de date - mesaj 
meteorologic regulat de aerodrom (D-METAR)"; cerinţele pentru furnizarea mesajelor TAF pot fi 
îndeplinite prin D-FIS, aplicaţia numită "Serviciul de legături de date - prognoză de aerodrom (D-TAF)"; 
şi cerinţele pentru furnizarea mesajelor SIGMET şi AIRMET pot fi îndeplinite prin D-FIS, aplicaţia numită 
"Serviciul de legături de date - SIGMET (D-SIGMET)". Detalii cu privire la aceste servicii de legături de 
date sunt precizate în Manualul aplicaţiilor pentru legături de date pentru serviciile de trafic aerian, Doc. 
9694. 

11.6 Utilizarea serviciului de emisie a informaţiilor aeronautice - conţinutul emisiunilor VOLMET 
11.6.1 Emisiunile VOLMET continue, utilizând în mod normal frecvenţe foarte înalte (VHF), trebuie să conţină 

mesaje actuale de observaţii de aerodrom, cu prognoza de aterizare TREND, atunci când este 
disponibilă. 

11.6.2 Emisiunile VOLMET programate, utilizând în mod normal frecvenţe înalte (HF), vor conţine METAR 
curent şi SPECI, împreună cu previziunile privind tendinţele, acolo unde acestea sunt disponibile şi, în 
cazul în care acest lucru este determinat de acordul regional de navigaţie aeriană - TAF şi SIGMET. 
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PARTEA II – APENDICE ŞI SUPLIMENTE 
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APENDICELE 1. “DOCUMENTAŢIA DE ZBOR – MODELE DE HĂRŢI ŞI FORMULARE” 

 
(A se vedea Capitolul 9 CT-MET) 

 

MODELUL A Informaţia OPMET 

MODELUL  IS 

Harta vântului şi a temperaturii aerului la nivele înalte, pentru 

suprafaţa izobarică standard.  

Exemplul 1. Proiecţia Mercator 

Exemplul 2. Proiecţia stereografică polară 

MODELUL SWH 

Harta fenomenelor meteorologice semnificative. 

Exemplu. Proiecţia stereografică polară (care arată gradul de 

extindere verticală a curentului jet) 

MODELUL SWM Harta fenomenelor meteorologice semnificative (nivele medii) 

MODELUL SWL 

Harta fenomenelor meteorologice semnificative (nivele joase) 

Exemplul 1 

Exemplul 2  

MODELUL TCG Informaţii consultative referitor la ciclonul tropical în format grafic 

MODELUL VAG 

Informaţii consultative referitor la cenuşa vulcanică în format grafic 

Exemplul 1. Proiecția Mercator 

Exemplul 2. Proiecția stereografică polară 

MODELUL STC SIGMET pentru ciclonul tropical în format grafic 

MODELUL SVA 

SIGMET pentru cenuşa vulcanică în format grafic 

Exemplul 1. Proiecția Mercator 

Exemplul 2. Proiecția stereografică polară 

MODELUL SGE 
SIGMET pentru fenomene meteorologice semnificative altele decât 

ciclonul tropical şi cenuşa vulcanică 

MODELUL SN Foaie de notaţii utilizate în documentaţia de zbor 

 
[În redacția Ordinului nr.29/GEN din 15 iulie 2020] 
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Informaţia OPMET MODELUL A 
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Harta vântului şi a temperaturii aerului la nivele înalte, pentru suprafaţa 
izobarică standard 

MODELUL  IS 

 
Exemplul 1. “Proiecţia Mercator” 
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Harta vântului şi a temperaturii aerului la nivele înalte, pentru suprafaţa 
izobarică standard 

MODELUL  IS 

 

Exemplul 2. “Proiecţia stereografică polară” 
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Harta fenomenelor meteorologice semnificative MODELUL SWH 

 
Exemplu. “Proiecţia stereografică polară” (care arată gradul de extindere verticală a curentului jet) 
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Harta fenomenelor meteorologice semnificative (nivele medii) MODELUL SWM 
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Harta fenomenelor meteorologice semnificative (nivele joase)  MODELUL SWL 
 

Exemplul 1 
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Harta fenomenelor meteorologice semnificative (nivele joase)  MODELUL SWL 
 

Exemplul 2 
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Informaţii consultative referitor la ciclonul tropical în format grafic MODELUL TCG 
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Informaţii consultative referitor la cenuşa vulcanică în format grafic MODELUL VAG 

 

Exemplul 1. Proiecția Mercator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[În redacția Ordinului nr.29/GEN din 15 iulie 2020] 
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Informații consultative referitor la cenușa vulcanică în format grafic MODELUL VAG 

Exemplul 2. Proiecția stereografică polară 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[În redacția Ordinului nr.29/GEN din 15 iulie 2020] 
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SIGMET pentru ciclonul tropical în format grafic MODELUL STC 
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SIGMET pentru cenuşa vulcanică în format grafic MODELUL SVA 
 

Exemplul 1. Proiecția Mercator  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [În redacția Ordinului nr.29/GEN din 15 iulie 2020] 
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Exemplul 2. Proiecția stereografică polar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   [În redacția Ordinului nr.29/GEN din 15 iulie 2020] 

SIGMET pentru cenușa vulcanică în format grafic MODELUL SVA 
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SIGMET pentru fenomene meteorologice semnificative altele decât 
ciclonul tropical şi cenuşa vulcanică 

MODELUL SGE 
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Foaie de notaţii utilizate în documentaţia de zbor  MODELUL SN 
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APENDICELE 2. “SPECIFICAŢII TEHNICE REFERITOARE LA SISTEME GLOBALE, CENTRE DE   
SUPORT ŞI UNITĂŢI METEOROLOGICE AERONAUTICE”  

[În redacția Ordinului nr.10/GEN din 19 februarie 2019] 
 

(A se vedea Capitolul 3 CT-MET) 

1. SISTEMUL GLOBAL DE PROGNOZE ZONALE  

1.1 Formate şi coduri 
Centrele globale de prognoze zonale vor adopta şi utiliza formate şi coduri uniforme în vederea furnizării 
prognozelor. 

1.2 Prognozele de reţea pentru altitudinile înalte 
1.2.1 Prognozele pentru vânt la altitudini înalte; temperaturile aerului la altitudini înalte; umiditate, direcţia, 

viteza şi nivelul de zbor al vântului maximal; nivelul de zbor şi temperatura tropopauzei, zonele cu nori 
cumulonimbus, givraj, turbulenţa şi altitudinile geopotenţiale ale nivelelor de zbor trebuie să fie 
elaborate de către WAFC de 4 ori pe zi şi trebuie să fie valide pentru perioade fixe de valabilitate de 6, 
9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 şi 36 de ore după momentul de timp (0000, 0600, 1200 şi 1800 UTC) la 
care au fost colectate datele sinoptice care au stat la baza prognozelor. Fiecare prognoză trebuie să fie 
diseminată cât mai curând posibil din punct de vedere tehnic, dar nu mai târziu de 5 ore după ora 
standard de observare. 
[În redacția Ordinului nr.29/GEN din 15 iulie 2020] 

1.2.2 Prognozele în punctul de grilă elaborate de un WAFC cuprind: 
a) date de vânt şi temperaturi pentru nivelele de zbor  50 (850 hPa), 80 (750 hPa), 100 (700 hPa), 140 

(600 hPa), 180 (500 hPa), 210 (450 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 320 (275 
hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa), 390 (200 hPa), 410 (175 hPa), 450 (150 hPa), 480 (125 hPa) 
şi 530 (100 hPa); 

b) nivelul de zbor şi temperatura tropopauzei; 
c) direcţia, viteza şi nivelul de zbor al vântului maximal; 
d) datele de umiditate pentru nivelele de zbor 50 (850 hPa), 80 (750 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 

hPa) şi 180 (500 hPa); 
e) extinderea orizontală şi nivelele de zbor al bazelor şi vârfurilor norilor cumulonimbus; 
f) jivrajul pentru straturile centrate la nivelele de zbor  60 (800 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 

180 (500 hPa), 240 (400 hPa) şi 300 (300 hPa); 
Notă: Straturile centrate la un nivel de zbor menționat la lit.f) au o grosime de 100hPa. 

g) turbulenţa pentru straturile centrate la nivelele de zbor 100 (700hPa), 140 (600hPa), 180 (500 hPa), 
240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 340 (250 hPa), 390 (200 hPa) şi 450 (150 hPa); și 
Nota 1: Straturile centrate la un nivel de zbor menționat la lit.g) au o grosime de 100  hPa pentru 
nivelurile de zbor sub 240 și de 50 hPa pentru nivelurile de zbor de 240 și mai sus. 
Nota 2: Turbulența menționată la lit.g) cuprinde toate tipurile de turbulență, inclusiv cea în aer liber 
și în nori.” 

h) datele geopotenţiale de altitudine pentru nivelele de zbor 50 (850 hPa), 80 (750 hPa), 100 (700 
hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 210 (450 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 
320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa), 390 (200 hPa), 410 (175 hPa), 450 (150 hPa), 480 
(125 hPa) şi 530 (100 hPa). 
Notă: Nivelurile de presiune exacte (hPa) pentru lit. a), d), f), g) și h) se regăsesc în Manualul de 
practici meteorologice aeronautice (Doc 8896). 

[În redacția Ordinului nr.29/GEN din 15 iulie 2020] 
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1.2.3 Prognozele în punctul de grilă de mai sus vor fi emise de un WAFC în formă de cod binar, utilizând  
formatul de cod GRIB stabilit de către Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM). 
Notă: Formatul de cod GRIB se conţine în Manualul de coduri (WMO-No. 306), Volumul I.2, Partea B 
— Coduri Binare. 

1.2.4 Prognozele în punctul de grilă de la lit.a), b), c) d) și h) sunt pregătite de un WAFC într-o reţea regulată 
cu o rezoluţie orizontală de 1,25 ° latitudine şi longitudine.  
[În redacția Ordinului nr.29/GEN din 15 iulie 2020] 

1.2.5 Prognozele în punctul de grilă de la lit. e), f) și g) sunt pregătite de un WAFC într-o reţea regulată cu o 
rezoluţie orizontală de 0,25° latitudine şi longitudine. 
[În redacția Ordinului nr.29/GEN din 15 iulie 2020] 

1.3 Prognoze pentru fenomene meteorologice semnificative (SIGWX) 
1.3.1 Prevederi generale  
1.3.1.1 Prognozele pentru fenomenele meteorologice semnificative pe rută trebuie să fie elaborate ca şi 

prognoze SIGWX de 4 ori pe zi şi trebuie să fie valide pentru perioade fixe de valabilitate de 24 de ore 
după momentul de timp (0000, 0600, 1200 şi 1800 UTC) la care au fost colectate datele sinoptice, care 
au stat la baza prognozelor. Fiecare prognoză trebuie să fie diseminată cât mai curând posibil din punct 
de vedere tehnic, dar nu mai târziu de 7 ore după ora standard de observare în condiții normale de 
operare și nu mai târziu de 9 ore după ora standard de observare în timpul operațiunilor de backup. 
 [În redacția Ordinului nr.29/GEN din 15 iulie 2020] 

1.3.1.2 Prognozele în punctul de grilă de mai sus vor fi emise de un WAFC în formă de cod binar, utilizând  
formatul de cod BUFR stabilit de către Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM). 
Notă: Formatul de cod BUFR se conţine în Manualul de coduri (WMO-No. 306), Volumul I.2, Partea B 
— Coduri Binare. 

1.3.1.3 Începând cu data de 4 noiembrie 2021, prognozele SIGWX trebuie să fie diseminate în formatul 
IWXXM GML, adițional la emiterea acestora în conformitate cu 1.3.1.2.  
Nota 1: Ghidul privind punerea în aplicare a IWXXM este prevăzut în Manualul privind modelul de 
schimb de informații meteorologice OACI (IWXXM) (Doc 10003). 
Nota 2: Limbajul de marcare geografică (Geography markup language-GML) este un standard de 
codificare  al Consorțiului geospațial deschis (Open Geospatial Consortium-OGC). 
[În redacția Ordinului nr.29/GEN din 15 iulie 2020] 
 

1.3.2 Tipurile de prognoze SIGWX 
Prognozele SIGWX trebuie să fie emise ca şi prognoze SIGWX  de altitudini înalte cuprinse între nivelele de 
zbor 250 şi 630. 

Notă: Prognozele SIGWX de nivel mediu, pentru nivelele de zbor între 100 şi 250 vor continua să fie 
emise pentru zone geografice limitate, atât timp cât documentaţia de zbor care urmează a fi generată 
reieșind din prognozele de nori cumulonimbus, givraj şi turbulenţa satisface pe deplin cerinţele 
utilizatorilor. 

1.3.3 Elementele incluse în prognozele SIGWX  
Prognozele SIGWX trebuie să includă următoarele elemente: 

a) ciclon tropical, cu condiţia ca, maximul vitezei medii a vântului de suprafaţă de 10 minute să ajungă 
la sau depăşeşte 17 m / s (34 kt); 

b) liniile vijeliilor puternice; 
c) turbulenţe moderate sau puternice (în nori sau aer-liber); 
d) jivraj moderat sau puternic; 
e) furtună de nisip /de praf; 
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f) nori cumulonimbus asociaţi cu oraje şi cu fenomenele  de la a) - e) 
Notă: Zonele cu nori ne-convectivi asociate cu turbulenţe moderate sau severe şi / sau jivraj moderat 
sau sever trebuie incluse în prognozele SIGWX. 

g) nivelul de zbor al tropopauzei; 
h) curenţii jet; 
i) informaţii privind localizarea erupţiilor vulcanice care produc nori de cenuşă de importanţă pentru 

operaţiunile aeronavelor, cuprinzând: simbolul erupţiei vulcanice la locul vulcanului şi, într-o casetă 
de text separată pe hartă, simbolul erupţiei vulcanice, denumirea vulcanului (dacă este cunoscut) şi 
latitudinea / longitudinea erupţiei. În plus, legenda graficelor SIGWX ar trebui să indice: ”CHECK 
SIGMET, ADVISORIES FOR TC AND VA, AND ASHTAM AND NOTAM FOR VA”; şi 

j) informaţii privind amplasarea unei degajări de materiale radioactive în atmosfera de importanţă 
pentru operaţiunile aeronavelor, care cuprinde: materialele radioactive în simbolul atmosferei la 
locul degajării şi, într-o casetă de text separată pe hartă, materialele radioactive în simbolul 
atmosferei, latitudinea / longitudinea localului sursei de degajare şi (dacă este cunoscut) numele 
localului  sursei radioactive. Adiţional, legenda hărţii SIGWX pe care este indicată o degajare de 
radiaţii ar trebui să conţină “CHECK SIGMET AND NOTAM FOR RDOACT CLD”. 

Nota 1: Prognozele SIGWX pentru nivele medii includ toate elementele de mai sus. 
Nota 2: Elementele care trebuie incluse în prognozele SIGWX pentru nivelele joase (adică nivelei de 
zbor sub FL100) sunt incluse în Apendicele 5. 

1.3.4 Criteriile pentru includerea elementelor în prognozele SIGWX 
Pentru prognozele SIGWX se aplică următoarele criterii:  

a) literele a) - f) de la punctul 1.3.3 sunt incluse numai dacă se aşteaptă să se producă între nivelurile 
inferioare şi superioare ale prognozei SIGWX;  

b) abrevierea "CB" este inclusă numai atunci când se referă la apariţia sau apariţia aşteptată a norilor 
cumulonimbus:  
1) care afectează o zonă cu o acoperire spaţială maximă de 50% sau mai mult din suprafaţa în 

cauză; 
2) de-a lungul unei linii cu spaţiu mic sau deloc între norii individuali; sau  
3)  încorporaţi în straturi de nori sau ascunşi de ceaţă; 

c) includerea "CB" se înţelege ca incluzând toate fenomenele meteorologice asociate în mod normal 
cu norii cumulonimbus, adică furtună, jivraj moderat sau , turbulenţă moderată sau severă şi 
grindină;  

d) în cazul în care o erupţie vulcanică sau o degajare de materiale radioactive în atmosferă justifică 
includerea erupţiei vulcanice sau degajării de materiale radioactive în simbolul atmosferei din 
prognozele SIGWX, simbolurile vor fi incluse în prognozele SIGWX indiferent de înălţimea la care 
se află sau se aşteaptă să ajungă coloana de cenuşă sau materialul radioactiv raportat; şi  

e) în caz de coincidenţă sau suprapunerea parţială a literelor a), i) şi j) de la punctul 1.3.3, se acordă 
cea mai mare prioritate literei i), urmată de literele j) şi a). Elementul cu cea mai mare prioritate 
trebuie plasat la locul evenimentului, şi se utilizează o săgeată pentru a lega locaţia altui/(or) 
element/(e) cu simbolul sau caseta de text asociată. 
 

2. BIROURI METEOROLOGICE DE AERODROM 

2.1 Utilizarea produselor sistemului global de prognoze zonale (WAFS) 
2.1.1 Pentru întocmirea documentaţie de zbor, birourile meteorologice de aerodrom trebuie să utilizeze 

prognozele emise de centrele mondiale de prognoză de zonă (WAFC) ori de câte ori aceste prognoze 
se referă la intervalul de timp, altitudinea şi extinderea geografică pentru ruta de zbor intenţionată, cu 
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excepţia cazurilor când a fost altfel agreat între furnizorul de servicii meteorologice aeronautice şi 
operatorul aerian interesat. 

2.1.2 Pentru a asigura uniformitatea şi standardizarea documentaţiei de zbor, datele WAFS, GRIB şi BUFR 
și începând cu data de 4 noiembrie 2021 datele IWXXM primite, trebuie să fie decodificate în forma 
standard a hărţilor WAFS în conformitate cu prevederile prezentelor CT-MET şi a procedurilor 
specifice aplicabile şi conţinutul meteorologic precum şi identificarea originatorului prognozelor WAFS 
nu trebuie să fie schimbat. 
[În redacția Ordinului nr.29/GEN din 15 iulie 2020] 

2.2 Notificarea WAFC referitor la diferenţe semnificative 
Birourile meteorologice care utilizează date WAFS BUFR și începând cu data de 4 noiembrie 2021 date 
IWXXM, trebuie să notifice imediat centrul regional de prognoză de zonă în cauză, dacă identifică sau 
primeşte rapoarte cu privire la diferenţe semnificative la prognozele SIGWX de la WAFS, în conformitate cu 
următoarele criterii: 

a) apariţia nouă sau dispariţia givrajului, turbulenţei, orajului obscurizat, înglobat sau care apare la 
linia de gren şi furtunile de praf/nisip; şi  

b) includerea sau eliminarea simbolului de activitate vulcanică sau emisii radioactive pentru erupţie 
vulcanică sau eliberare accidentală în atmosferă a materialelor radioactive, semnificative pentru 
operaţiunile de zbor. 

Centrul regional de prognoză de zonă care primeşte mesajul trebuie să anunţe originatorul de recepţionarea 
acestuia împreună cu un comentariu scurt la raport şi acţiunile întreprinse, utilizând aceleaşi mijloace de 
comunicaţii ca şi originatorul.  

Notă: Îndrumări cu privire la raportarea diferenţelor semnificative se regăsesc în Doc. OACI  8896 
"Manualul de Practici Meteorologice Aeronautice". 

[În redacția Ordinului nr.29/GEN din 15 iulie 2020] 

3. CENTRE CONSULTATIVE PENTRU CENUŞA VULCANICĂ 

3.1 Informaţii consultative privind cenuşa vulcanică 
3.1.1 Informaţiile consultative privind cenuşa vulcanică emise în limbaj simplu abreviat, utilizând abrevierile 

aprobate de către OACI şi valorile numerice de natură explicită trebuie să fie în conformitate cu 
modelul prezentat în tabelul A2-1. În cazul în care nu sunt disponibile abrevierile aprobate de către 
OACI, se va utiliza textul limbii engleze, care trebuie păstrat la minimum. 

3.1.2 Începând cu data de 5 noiembrie 2020, informațiile consultative asupra cenușii vulcanice trebuie să fie 
diseminate în formatul IWXXM GML adițional la emiterea acestora în conformitate cu p.3.1.1. 
Notă: Specificațiile tehnice pentru IWXXM sunt cuprinse în manualul privind codurile (WMO-nr.306), 
Volumul I.3, Partea D - Reprezentarea derivată din modelele de date. Ghidul privind punerea în 
aplicare a IWXXM este prevăzut în Manualul privind modelul de schimb de informații meteorologice 
OACI (IWXXM) (Doc 10003). 
[În redacția Ordinului nr.29/GEN din 15 iulie 2020] 

3.1.3 Informațiile consultative asupra cenușii vulcanice specificate în tabelul A2-1, atunci când sunt pregătite 
în format grafic, trebuie să fie după cum sunt specificate în Apendicele 1 și să fie emise utilizând 
formatul grafic de rețea portabilă (PNG).” 

3.1.4 Informaţiile consultative privind cenuşa vulcanică enumerate în tabelul A2-1, atunci când sunt pregătite 
în format grafic, trebuie să fie cele specificate în Apendicele 1 şi să fie emise utilizând formatul grafic 
de reţea portabilă (PNG). 
[În redacția Ordinului nr.10/GEN din 19 februarie 2019] 
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4. OBSERVATORIILE DE VULCANI DE STAT 

4.1 Informaţiile de la observatoriile de vulcani de stat 
Informaţiile necesare pentru a fi trimise de către observatoriile de vulcani de stat centrelor lor de control 
asociate (ACCs) / centrelor de informare a zborurilor (FIC), centrului de veghe meteorologică (MWO) şi VAAC 
trebuie să cuprindă: 

a) pentru activitate vulcanică pre-eruptivă semnificativă: data / ora (UTC)  raportului; numele şi, dacă 
este cunoscut, numărul vulcanului; locaţia (latitudine / longitudine); şi descrierea activităţii 
vulcanice; şi  

b) pentru erupţia vulcanică: data / ora (UTC)  raportului şi ora erupţiei (UTC), dacă este diferită de ora 
raportării; numele şi, dacă este cunoscut, numărul vulcanului; locaţia (latitudine / longitudine); şi 
descrierea erupţiei, inclusiv dacă a fost scos o coloană de cenuşă şi, dacă da, o estimare a înălţimii 
coloanei de cenuşă şi a dimensiunii oricărui nor vizibil de cenuşă vulcanică, în timpul şi după o 
erupţie; şi  

c) pentru încetarea erupţiei vulcanice: data / ora (UTC)  raportului şi ora încetării erupţiei (UTC); 
numele şi, dacă e cunoscut, numărul vulcanului; şi locaţia (latitudine / longitudine).  

Nota 1:  Activitatea vulcanică pre-eruptivă în acest context înseamnă o activitate vulcanică neobişnuită 
şi / sau crescătoare care ar putea prezice o erupţie vulcanică.  
Nota 2:  Observatoriile de vulcani de stat pot utiliza formatul “Volcano Observatory Notice for Aviation” 
(VONA) pentru a trimite informaţiile către ACC / FIC asociate, MWO şi VAAC. Formatul VONA este 
inclus în Manualul “International Airways Volcano Watch” (IAVW) - Proceduri de operare şi Lista de 
contacte (Doc 9766) care este disponibil pe pagina electronică a OACI. 

5. CENTRE CONSULTATIVE PRIVIND CICLOANELE TROPICALE 

5.1.1 Informaţiile consultative privind cicloanele tropicale se emit pentru cicloanele tropicale atunci când se 
aşteaptă ca maximul vitezei medii a vântului la suprafaţă pentru o perioadă de 10 minute să atingă sau 
să depăşească 17 m / s (34 kt), în perioada de timp pentru care se emite informaţia consultativă.  

5.1.2 Informațiile consultative privind cicloanele tropicale difuzate în limbaj simplu abreviat, utilizând 
abrevierile OACI aprobate și valorile numerice de natură explicită trebuie să fie conforme cu modelul 
prezentat în tabelul A2-2.  

5.1.3 Începând cu data de 5 noiembrie 2020, informațiile consultative privind cicloanele tropicale trebuie să 
fie diseminate în formatul IWXXM GML adițional la emiterea acestora în conformitate cu p.5.1.2. 
Notă: Specificațiile tehnice pentru IWXXM sunt cuprinse în Manualul privind codurile (WMO-nr.306), 
Volumul I.3, Partea D - Reprezentarea derivată din modelele de date. Ghidul privind punerea în 
aplicare a IWXXM este prevăzut în Manualul privind modelul de schimb de informații meteorologice 
OACI (IWXXM) (Doc 10003). 
[În redacția Ordinului nr.29/GEN din 15 iulie 2020] 

5.1.4 Informaţiile consultative privind cicloanele tropicale enumerate în tabelul A2-2, atunci când sunt 
pregătite în format grafic, trebuie să fie cele specificate în Apendicele 1 şi să fie emise utilizând 
formatul PNG. 
[În redacția Ordinului nr.10/GEN din 19 februarie 2019] 

6. CENTRE METEOROLOGICE SPAŢIALE 

6.1 Informațiile consultative privind fenomenele spațiale 

6.1.1 Informațiile consultative privind fenomenele spațiale ar trebui emise în limbaj simplu abreviat, folosind 

abrevierile OACI aprobate și valori numerice de natură explicită și ar trebui să fie în conformitate cu 
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modelul prezentat în tabelul A2-3. În cazul în care nu sunt disponibile abrevierile OACI aprobate, ar 

trebui să se utilizeze textul limbii engleze simple, care trebuie păstrat la minimum.  

6.1.2 Începând cu data de 5 noiembrie 2020, informațiile consultative privind fenomenele spațiale vor fi 

diseminate în formatul IWXXM GML, pe lângă difuzarea acestora în limbaj simplu abreviat în 

conformitate cu 6.1.1 

Notă: Specificațiile tehnice pentru IWXXM sunt cuprinse în Manualul privind codurile (WMO-nr.306), 
Volumul I.3, Partea D - Reprezentarea derivată din modelele de date. Ghidul privind punerea în 
aplicare a IWXXM este prevăzut în Manualul privind modelul de schimb de informații meteorologice 
OACI (IWXXM) (Doc 10003). 

6.1.3 Unul sau mai multe dintre următoarele fenomene meteorologice spațiale trebuie să fie incluse 

informațiile consultative privind fenomenele spațiale, folosind abrevierile lor indicate mai jos: 

 

 

- comunicații HF (propagare, absorbție)  HF COM 

- comunicații prin satelit (propagare, absorbție)  SATCOM 

- GNSS pentru navigație și supraveghere (degradare)  GNSS 

- radiații la nivele de zbor (expunere crescută) RADIATION 

6.1.4 Următoarele intensități ar trebui să fie incluse în informațiile consultative privind fenomenele spațiale, 

folosind abrevierile lor corespunzătoare, după cum urmează:  

- moderată            MOD 

- severă                  SEV 

Notă: Ghidul privind utilizarea acestor intensități este furnizat în Manualul privind informațiile 

meteorologice spațiale în suportul navigației aeriene internaționale (Doc 10100). 

6.1.5 Informațiile consultative privind fenomenele spațiale ar trebui emise după cum este necesar, dar cel 

puțin o dată la șase ore, până când fenomenele meteorologice spațiale nu mai sunt detectate și / sau 

nu se mai așteaptă să aibă un impact. 

[În redacția Ordinului nr.10/GEN din 19 februarie 2019] 
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Tabelul A2-1. Model pentru mesajul consultativ privind cenuşa vulcanică 
[În redacția Ordinului nr.29/GEN din 15 iulie 2020] 

Key: M   = inclusion mandatory, part of every message; 

O    =     inclusion optional; 

C = inclusion conditional, included whenever applicable; 

= = a double line indicates that the text following it should be placed on the subsequent line. 

Note 1.— The ranges and resolutions for the numerical elements included in advisory messages for volcanic ash are shown in 

Appendix 6, Table A6-4. 

Note 2.— The explanations for the abbreviations can be found in the Procedures for Air Navigation Services — ICAO Abbreviations 

and Codes (PANS-ABC, Doc 8400). 

Note 3.— Inclusion of a colon after each element heading is mandatory. 

Note 4.— The numbers 1 to 19 are included only for clarity and are not part of the advisory message, as shown in the examples. 

Element Detailed content Template(s) Examples 

1 Identification of 
the type of 
message (M) 

Type of message VA ADVISORY VA ADVISORY 

2 Status indicator 
(C)1 

Indicator of test or 
exercise 

STATUS: TEST or EXER STATUS: TEST 
 

EXER 

3 Time of origin (M) Year, month, day and 
time in UTC 

DTG: nnnnnnnn/nnnnZ DTG: 20080923/0130Z 

4 Name of VAAC 
(M) 

Name of VAAC VAAC: nnnnnnnnnnnn VAAC: TOKYO 

5 Name of volcano 
(M) 

Name and IAVCEI2 

number of volcano 
VOLCANO: nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn [nnnnnn] 

or 
UNKNOWN or UNNAMED 

VOLCANO: KARYMSKY 300130 
 

UNNAMED 
UNKNOWN 

6 Location of 
volcano (M) 

Location of volcano in 
degrees and minutes 

PSN: Nnnnn or Snnnn 
Wnnnnn or Ennnnn 
or UNKNOWN 

PSN: N5403 E15927 
 

UNKNOWN 

7 State or region 
(M) 

State, or region if ash 
is not reported over a 
State 

AREA: nnnnnnnnnnnnnnnn 
or 

                                         UNKNOWN 

AREA: RUSSIA 

 

                               UNKNOWN  

8 Summit elevation 
(M) 

Summit elevation in m 
(or ft) 

SUMMIT ELEV: nnnnM (or nnnnnFT) 
or 

                                         SFC or UNNAMED 

SUMMIT ELEV: 1536M 

ELEV:                  SFC 

9 Advisory number 
(M) 

Year in full and 
message number 
(separate sequence for 
each volcano) 

ADVISORY NR: nnnn/[n][n][n]n ADVISORY NR: 2008/4 

10 Information 
source (M) 

Information source 
using free text 

INFO SOURCE: Free text up to 32 characters INFO SOURCE: HIMAWARI-8 
KVERT KEMSD 

11 Colour code (O) Aviation colour code AVIATION COLOUR RED or ORANGE or YELLOW or GREEN 
CODE: or UNKNOWN or NOT GIVEN 

or NIL 

AVIATION RED 
COLOUR 
CODE: 

12 Eruption details 
(M) 

Eruption details 
(including date/time of 
eruption(s)) 

ERUPTION DETAILS: Free text up to 64 characters 
or 
UNKNOWN 

ERUPTION ERUPTION AT 
DETAILS: 20080923/0000Z FL300 

REPORTED 
                               NO ERUPTION – RE-

SUSPENDED VA6 
                              UNKNOWN 
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Element Detailed content Template(s) Examples 

13 Time of Day and time (in UTC) OBS (or EST) VA DTG: nn/nnnnZ OBS VA DTG: 23/0100Z 
 observation (or of observation (or    

 estimation) of ash estimation) of volcanic    

 (M) ash    

14 Observed or Horizontal (in degrees OBS VA CLD or TOP FLnnn or SFC/FLnnn or FLnnn/nnn 
EST VA CLD: [nnKM WID LINE3 BTN (nnNM WID LINE BTN)] 

Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] – 
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn][ – 
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] – 
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] – 
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]] 
MOV N nnKMH (or KT) or 
MOV NE nnKMH (or KT) or 
MOV E nnKMH (or KT) or 
MOV SE nnKMH (or KT) or 
MOV S nnKMH (or KT) or 
MOV SW nnKMH (or KT) or 
MOV W nnKMH (or KT) or 
MOV NW nnKMH (or KT)4 

or 
VA NOT IDENTIFIABLE FM 
SATELLITE DATA 
WIND FLnnn/nnn 
nnn/nn[n]MPS (or KT)5 or 
WIND FLnnn/nnn VRBnnMPS (or KT) or 
WIND SFC/FLnnn nnn/nn[n]MPS (or KT) or 
WIND SFC/FLnnn VRBnnMPS (or KT) 

OBS VA CLD: 

FL250/300 
N5400 E15930 – 
N5400 E16100 – 
N5300 E15945 
MOV SE 20KT 

SFC/FL200 
N5130 E16130 – 
N5130 E16230 – 
N5230 E16230 – 
N5230 E16130 
MOV SE 15KT 

 
TOP FL240 MOV W 

40KMH 

 

VA NOT IDENTIFIABLE 
FM SATELLITE DATA 

WIND FL050/070 
180/12MPS 

 estimated ash and minutes) and 
 cloud (M) vertical extent at the 
  time of observation of 
  the observed or 
  estimated ash cloud or, 
  if the base is unknown, 
  the top of the observed 
  or estimated ash cloud; 
   

  Movement of the 
  observed or estimated 
  ash cloud 

   

   

   

   

   

15 Forecast height Day and time (in UTC) 
(6 hours from the “Time 
of observation (or 
estimation) of ash” 
given in Item13); 
 
 
Forecast height and 
position (in degrees 
and minutes) for each 
cloud mass for that 
fixed valid time 

FCST VA CLD nn/nnnnZ 
+6 HR: SFC or FLnnn/[FL]nnn 

[nnKM WID LINE3 BTN (nnNM WID LINE BTN)] 
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] – 
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn][ – 
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] – 
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] – 
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]]4 

or 
NO VA EXP 
or 
NOT AVBL 
or 
NOT PROVIDED 

FCST VA CLD       23/0700 

+6 HR:                 FL250/350 
N5130 E16030 – 
N5130 E16230 – 
N5330 E16230 – 
N5330 E16030 
SFC/FL180 
N4830 E16330 – 
N4830 E16630 – 
N5130 E16630 – 
N5130 E16330 

NO VA EXP 

NOT AVBL 
                                NOT PROVIDED 

 

 

 and position of the 
 ash clouds 
 (+6 HR) (M) 
  

  

  

  

  

  

  

   

   

   

16 Forecast height 
and position of the 
ash clouds 
(+12 HR) (M) 

Day and time (in UTC) 
(12 hours from the 
“Time of observation (or 
estimation) of ash” 
given in Item13); 
 
 
Forecast height and 
position (in degrees 
and minutes) for each 
cloud mass for that 
fixed valid time 

FCST VA CLD nn/nnnnZ 
+12 HR: SFC or FLnnn/[FL]nnn 

[nnKM WID LINE3 BTN (nnNM WID LINE BTN)] 
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] – 
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn][ – 
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] – 
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] – 
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]]4 

or 
NO VA EXP 
or 
NOT AVBL 
or 
NOT PROVIDED 

FCST VA CLD 
+12 HR: 

23/1300Z 
SFC/FL270 
N4830 E16130 – 
N4830 E16600 – 
N5300 E16600 – 
N5300 E16130 

  
             NO VA EXP  

            NOT AVBL 

 

            NOT PROVIDED 
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Notes: 

1. Used only when the message issued to indicate that a test or an exercise is taking place. When the word “TEST” or the abbreviation “EXER” is included, the message 

may contain information that should not be used operationally or will otherwise end immediately after the word "TEST". 

2. International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth’s Interior (IAVCEI). 

3. A straight line between two points drawn on a map in the Mercator projection or a straight line between two points which crosses lines of longitude at a constant angle. 

4. Up to 4 selected layers. 

5. If ash reported (e.g. AIREP) but not identifiable from satellite data. 

6. To be included (as free text) only for those situations where volcanic ash has been re-suspended. 

7. To be included (as free text) where space in the remarks section allows. 

 

 

 

 

 

Element Detailed content Template(s) Examples 

17 Forecast height and 
position of the ash 
clouds 
(+18 HR) (M) 

Day and time (in UTC) 
(18 hours from the 
“Time of observation (or 
estimation) of ash” 
given in Item13); 

FCST VA CLD 
+18 HR: 

nn/nnnnZ 
SFC or FLnnn/[FL]nnn 
[nnKM WID LINE3 BTN (nnNM WID LINE BTN)] 
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] – 
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn][ – 
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] – 
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] – 
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]]4 

or 
NO VA EXP 
or 
NOT AVBL 
or 
NOT PROVIDED 

FCST VA CLD 
+18 HR: 

23/1900Z 

NO VA EXP 

NOT AVBL 

  
Forecast height and 
position (in degrees 
and minutes) for each 
cloud mass for that 
fixed valid time 

 
NOT PROVIDED 

18 Remarks (M) Remarks, as necessary RMK: Free text up to 256 characters 
or 
NIL 

RMK: LATEST REP FM KVERT 
(0120Z) INDICATES 
ERUPTION HAS 
CEASED. TWO 
DISPERSING VA CLD 
ARE EVIDENT ON 
SATELLITE IMAGERY 

RE-SUSPENDED VA6,7 

    
NIL 

19 Next advisory (M) Year, month, day and 
time in UTC 

NXT ADVISORY: nnnnnnnn/nnnnZ 
or 
NO LATER THAN 
nnnnnnnn/nnnnZ 
or 
NO FURTHER ADVISORIES 
or 
WILL BE ISSUED BY 
nnnnnnnn/nnnnZ 

NXT ADVISORY: 20080923/0730Z 

    NO LATER THAN 
nnnnnnnn/nnnnZ 

    
NO FURTHER 
ADVISORIES 

    
WILL BE ISSUED BY 
nnnnnnnn/nnnnZ 
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20080923/0130Z 

TOKYO 

KARYMSKY 300130  

N5403 E15927 

RUSSIA 

1536M 

2008/4 

HIMAWARI-8 KVERT KEMSD RED 

 

ERUPTION AT 20080923/0000Z FL300 REPORTED 

23/0100Z 

FL250/300 N5400 E15930 – N5400 E16100 – N5300 E15945 MOV SE 20KT 

SFC/FL200 N5130 E16130 – N5130 E16230 – N5230 E16230 – N5230 E16130 

MOV SE 15KT 

23/0700Z FL250/350 N5130 E16030 – N5130 E16230 – N5330 E16230 – N5330 

E16030 SFC/FL180 N4830 E16330 – N4830 E16630 – N5130 E16630 – N5130 

E16330 

23/1300Z SFC/FL270 N4830 E16130 – N4830 E16600 – N5300 E16600 – N5300 

E16130 

23/1900Z NO VA EXP 

LATEST REP FM KVERT (0120Z) INDICATES ERUPTION HAS CEASED. 

TWO DISPERSING VA CLD ARE EVIDENT ON SATELLITE IMAGERY 

20080923/0730Z 

VA ADVISORY 

 

DTG: 

VAAC:  

VOLCANO: 

PSN: 

AREA: 

SUMMIT ELEV:  

ADVISORY NR: 

INFO SOURCE: 

AVIATION COLOUR 

CODE:  

ERUPTION DETAILS: 

OBS VA DTG:  

OBS VA CLD: 

 

 

FCST VA CLD +6 HR: 

 

FCST VA CLD +12 HR: 

 

FCST VA CLD +18 HR: 

RMK: 

 

 

NXT ADVISORY: 

 

 

 

Exemplul A2-1. Mesaj consultativ privind cenuşa vulcanică  
 [În redacția Ordinului nr.29/GEN din 15 iulie 2020] 
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Tabelul A2-2. Model pentru mesajul consultativ privind ciclonul tropical 
[În redacția Ordinului nr.29/GEN din 15 iulie 2020] 

Key: M   = inclusion mandatory, part of every message; 

C = inclusion conditional, included whenever applicable; 

O    =     inclusion optional; 

= = a double line indicates that the text following it should be placed on the subsequent line. 

 

Note 1.— The ranges and resolutions for the numerical elements included in advisory messages for tropical cyclones are shown in 

Appendix 6, Table A6-4. 

 

Note 2.— The explanations for the abbreviations can be found in the PANS-ABC (Doc 8400).  

Note 3.— Inclusion of a colon after each element heading is mandatory. 

Note 4.— The numbers 1 to 21 are included only for clarity and are not part of the advisory message, as shown in the examples. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Element Detailed content Template(s) Examples 

1 Identification of the 

type of message (M) 

Type of message TC ADVISORY TC ADVISORY 

2 Status indicator (C)1 Indicator of test or exercise STATUS: TEST or EXER STATUS: TEST 

 
EXER 
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3 Time of origin (M) Year, month, day and time 

in UTC of issue 

DTG: nnnnnnnn/nnnnZ DTG: 20040925/1900Z 

4 Name of TCAC (M) Name of TCAC (location 

indicator or full name) 

TCAC: nnnn or nnnnnnnnnn TCAC: YUFO2 

 
MIAMI 

5 Name of tropical 

cyclone (M) 

Name of tropical cyclone or 

“NN” for unnamed tropical 

cyclone 

TC: nnnnnnnnnnnn or NN TC: GLORIA 

6 Advisory number (M) Year in full and message 

number (separate 

sequence for each cyclone) 

ADVISORY NR: nnnn/[n][n][n]n ADVISORY NR: 2004/13 

7 Observed position 

of the centre (M) 

Day and time in UTCand 

position of the centre of the 

tropical cyclone (in degrees 

and minutes) 

OBS PSN: nn/nnnnZ 

Nnn[nn] or Snn[nn] 

Wnnn[nn] or Ennn[nn] 

OBS PSN: 25/1800Z 

N2706 W07306 

8 Observed CB cloud3 

(O) 

Location of CB cloud 

(referring to latitude and 

longitude (in degrees and 

minutes)) and vertical 

extent (flight level) 

CB: WI nnnKM (or nnnNM) OF TC CENTRE 

or 

WI4 Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] – 

Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] – 

Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] – 

[Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] – 

Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]] 

and 

TOP [ABV or BLW] FLnnn 
NIL 

CB: WI 250NM OF TC 

CENTRE TOP 

FL500 

NIL 

9 Direction and speed 

of movement (M) 

Direction and speed of 

movement given in sixteen 

compass points and km/h 

(or kt), respectively, or 

stationary (< 2 km/h (1 kt)) 

MOV: N nnKMH (or KT) or NNE nnKMH (or KT) or 

NE nnKMH (or KT) or ENE nnKMH (or KT) or 

E nnKMH (or KT) or ESE nnKMH (or KT) or 

SE nnKMH (or KT) or SSE nnKMH (or KT) or 

S nnKMH (or KT) or SSW nnKMH (or KT) or 

SW nnKMH (or KT) or WSW nnKMH (or KT) or 

W nnKMH (or KT) or WNW nnKMH (or KT) or 

NW nnKMH (or KT) or NNW nnKMH (or KT) 

or STNR 

MOV: NW 20KMH 

10 Changes in intensity 

(M) 

Changes of maximum 

surface wind speed at time 

of observation 

INTST CHANGE:    INTSF or 

WKN or 

NC 

INTST CHANGE: INTSF 

11 Central pressure 

(M) 

Central pressure (in hPa) C: nnnHPA C: 965HPA 

12 Maximum surface 

wind (M) 

Maximum surface wind 

near the centre (mean over 

10 minutes, in m/s (or kt)) 

MAX WIND: nn[n]MPS 

(or nn[n]KT) 

MAX WIND: 22MPS 

13 Forecast of centre 

position 

(+6 HR) (M) 

Day and time (in UTC) 

(6 hours from the “DTG” 

given in Item 3); 

FCST PSN 

+6 HR: 

nn/nnnnZ 

Nnn[nn] or Snn[nn] 

Wnnn[nn] or Ennn[nn] 

FCST PSN +6 HR: 25/2200Z 

N2748 W07350 

  
Forecast position 

(in degrees and minutes) of 

the centre of the tropical 

cyclone 
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15 Forecast of centre 

position 

(+12 HR) (M) 

Day and time (in UTC) 

(12 hours from the “DTG” 

given in Item 3); 

 
Forecast position 

(in degrees and minutes) of 

the centre of the tropical 

cyclone 

FCST PSN 

+12 HR: 

nn/nnnnZ 

Nnn[nn] or Snn[nn] 

Wnnn[nn] or Ennn[nn] 

FCST PSN +12 HR: 26/0400Z 

N2830 W07430 

16 Forecast of 

maximum surface 

wind (+12 HR) (M) 

Forecast of maximum 

surface wind (12 hours 

after the “DTG” given in 

Item 3) 

FCST MAX WIND 

+12 HR: 

nn[n]MPS 

(or nn[n]KT) 

FCST MAX WIND 

+12 HR: 

25MPS 

17 Forecast of centre 

position 

(+18 HR) (M) 

Day and time (in UTC) 

(18 hours from the “DTG” 

given in Item 3); 

FCST PSN 

+18 HR: 

nn/nnnnZ 

Nnn[nn] or Snn[nn] 

Wnnn[nn] or Ennn[nn] 

FCST PSN +18 HR: 26/1000Z 

N2852 W07500 

  
Forecast position 

(in degrees and minutes) of 

the centre of the tropical 

cyclone 

  

18 Forecast of 

maximum surface 

wind (+18 HR) (M) 

Forecast of maximum 

surface wind (18 hours 

after the “DTG” given in 

Item 3) 

FCST MAX WIND 

+18 HR: 

nn[n]MPS 

(or nn[n]KT) 

FCST MAX WIND 

+18 HR: 

21MPS 

19 Forecast of centre 

position 

(+24 HR) (M) 

Day and time (in UTC) 

(24 hours from the “DTG” 

given in Item 3); 

FCST PSN 

+24 HR: 

nn/nnnnZ 

Nnn[nn] or Snn[nn] 

Wnnn[nn] or Ennn[nn] 

FCST PSN +24 HR: 26/1600Z 

N2912 W07530 

  
Forecast position 

(in degrees and minutes) of 

the centre of the tropical 

cyclone 

  

20 Forecast of 

maximum surface 

wind (+24 HR) (M) 

Forecast of maximum 

surface wind (24 hours 

after the “DTG” given in 

Item 3) 

FCST MAX WIND 

+24 HR: 

nn[n]MPS 

(or nn[n]KT) 

FCST MAX WIND 

+24 HR: 

20MPS 

21 Remarks (M) Remarks, as necessary RMK: Free text up to 256 characters 

or 

NIL 

RMK: NIL 

22 Expected time of 

issuance of next 

advisory (M) 

Expected year, month, day 

and time (in UTC) of 

issuance of next advisory 

NXT MSG: [BFR] nnnnnnnn/nnnnZ 

or 

NO MSG EXP 

NXT MSG: 20040925/2000Z 

Notes: 

1. Used only when the message issued to indicate that a test or an exercise is taking place. When the word “TEST” or the abbreviation “EXER” is included, the message may contain 
information that should not be used operationally or will otherwise end immediately after the word "TEST". 

2. Fictitious location. 
3. In the case of CB clouds associated with a tropical cyclone covering more than one area within the area of responsibility, this element can be repeated, as necessary. 

4. The number of coordinates should be kept to a minimum and should not normally exceed seven. 

 

14 Forecast of 

maximum surface 

wind (+6 HR) (M) 

Forecast of maximum 

surface wind (6 hours after 

the “DTG” given in Item 3) 

FCST MAX WIND 

+6 HR: 

nn[n]MPS 

(or nn[n]KT) 

FCST MAX WIND 

+6 HR: 

22MPS 



AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ  CT-MET 

 

Ediţia 03 74  decembrie 2018 

20040925/1900Z 

YUFO*  

GLORIA 

2004/13 

25/1800Z N2706 W07306 

WI 250NM OF TC CENTRE TOP FL500 

NW 20KMH 

INTSF 

965HPA 

22MPS 

25/2200Z N2748 W07350 

22MPS 

26/0400Z N2830 W07430 

25MPS 

26/1000Z N2852 W07500 

21MPS 

26/1600Z N2912 W07530 

20MPS 

NIL 

20040925/2000Z 

TC ADVISORY 

 
DTG: 

TCAC: 

TC: 

ADVISORY NR: 

OBS PSN: 

CB: 

MOV: 

INTST CHANGE: 

C: 

MAX WIND: 

FCST PSN +6 HR: 

FCST MAX WIND +6 HR: 

FCST PSN +12 HR: 

FCST MAX WIND +12 HR: 

FCST PSN +18 HR: 

FCST MAX WIND +18 HR: 

FCST PSN +24 HR: 

FCST MAX WIND +24 HR: 

RMK: 

NXT MSG: 

 

*Ficticious location 

 

 

Exemplul A2-2. Mesaj consultativ privind cicloanele tropicale 
[În redacția Ordinului nr.29/GEN din 15 iulie 2020] 
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Tabelul A2-3. Model pentru mesajul consultativ privind fenomenele spațiale 
[În redacția Ordinului nr.29/GEN din 15 iulie 2020] 

 
Key: M   = inclusion mandatory, part of every message; 

 C     = inclusion conditional, included whenever applicable; 

              = = a double line indicates that the text following it should be placed on the subsequent line. 

Note 1. The explanations for the abbreviations can be found in the PANS-ABC (Doc 8400).  

Note 2. The spatial resolutions as shown in Attachment E. 

Note 3. Inclusion of a colon after each element heading is mandatory. 

 

Note 4. The numbers 1 to 14 are included only for clarity and are not part of the advisory message, as shown in the examples. 

Element Detailed content Template(s) Exampl
es 

1 Identification of the 
type of message 
(M) 

Type of message SWX ADVISORY SWX ADVISORY 

2 Status indicator 
(C)1 

Indicator of test or 
exercise 

STATUS: TEST or EXER STATUS: TEST 
 

EXER 

3 Time of origin (M) Year, month, day and 
time in UTC 

DTG: nnnnnnnn/nnnnZ DTG: 20161108/0100Z 

4 Name of SWXC (M) Name of SWXC SWXC: Nnnnnnnnnnnn SWXC: DONLON2 
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Element Detailed content Template(s) Examples 

5 Advisory number 
(M) 

Year in full and unique 
message number 

ADVISORY NR: nnnn/[n][n][n]n ADVISORY NR: 2016/1 

6 Number of advisory 
being replaced (C) 

Number of the previously 
issued advisory being 
replaced 

NR RPLC: nnnn/[n][n][n]n NR RPLC: 2016/1 

7 Space weather 
effect and intensity 
(M) 

Effect and intensity of 
the space weather 
phenomena 

SWX EFFECT: HF COM MOD or SEV [AND]3 or 
SATCOM MOD or SEV [AND]3 or 
GNSS MOD or SEV  [AND]3 or 
RADIATION4  MOD or SEV 

SWX EFFECT: HF COM MOD 

SATCOM SEV 

GNSS SEV 

    HF COM MOD AND SATCOM MOD 
AND GNSS MOD 

    
RADIATION MOD 

SATCOM SEV 

8 Observed or 
expected space 
weather 
phenomena (M) 

Day and time (n UTC) of 
observed phenomena 
(or forecast if 
phenomena have yet to 
occur); 

OBS 
(or FCST) SWX: 

nn/nnnnZ 
DAYLIGHT SIDE or 
HNH and/or MNH and/or EQN and/or 
EQS and/or MSH and/or HSH Wnnn(nn) or 
Ennn(nn) – Wnnn(nn) or Ennn(nn) 
and/or 
ABV FLnnn or FLnnn – nnn and/or 
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] orEnnn[nn] – 
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] – 
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] – 
[Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] – 
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]] 
or 
NO SWX EXP 

OBS SWX:: 08/0100Z DAYLIGHT SIDE 
 
08/0100Z HNH HSH E18000 
– W18000 

  Horizontal extent4 

(latitude bands and 
longitude in degrees) 
and/or altitude of space 
weather phenomena 

08/0100Z HNH HSH W18000 – 
W09000 ABV FL350 

 
08/0100Z S2000 
W17000 – S2000 
W13000 – S1000 
W13000 – S1000 
W17000 – S2000 
W17000  

NO SWX EXP  

9 Forecast of the 
phenomena (+6 
HR) (M) 

Day and time (in UTC) 
(6 hours from the time 
given in Item 8, rounded 
to the next full hour); 

 
Forecast extent and/or 
altitude of the space 
weather phenomena for 
that fixed valid time 

FCST SWX +6 HR: nn/nnnnZ 
DAYLIGHT SIDE or 
HNH and/or MNH and/or EQN and/or 
EQS and/or MSH and/or HSH 
Wnnn(nn) or Ennn(nn) – Wnnn(nn) or Ennn(nn) 
and/or 
ABV FLnnn or FLnnn – nnn and/or 
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] – 
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] – 
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] – 
[Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] – 
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]] 
or 
NO SWX EXP 
or 
NOT AVBL 

FCST SWX +6 HR: 08/0700Z DAYLIGHT SIDE 
 

08/0700Z HNH HSH W18000 – 
W09000 ABV FL350 
 

08/0700Z HNH HSH E18000 
– W18000 
 
 
NO SWX EXP 
 
NOT AVBL 
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11 Forecast of the 
phenomena (+18 
HR) (M) 

Day and time (in UTC) 
(18 hours from the time 
given in Item 8, 
rounded to the next full 
hour). 

 
Forecast extent and/or 
altitude of the space 
weather phenomena 
for that fixed valid time 

FCST SWX +18 HR: nn/nnnnZ 
DAYLIGHT SIDE or 
HNH and/or MNH and/or EQN and/or 
EQS and/or MSH and/or HSH 
Wnnn(nn) or Ennn(nn) – Wnnn(nn) or Ennn(nn) 
and/or 
ABV FLnnn or FLnnn – nnn and/or 
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] 
– Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or 
Ennn[nn] – Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] 
or Ennn[nn] – [Nnn[nn] or Snn[nn] 
Wnnn[nn] or Ennn[nn] – Nnn[nn] or 
Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]] or 
NO SWX EXP 
or 
NOT AVBL 

FCST 
SWX 
+18 HR: 

08/1900Z DAYLIGHT SIDE 
 

08/1900Z HNH HSH W18000 – W09000 ABV 
FL350 

 

08/1900Z HNH HSH E18000 – W18000 
 
 
NO SWX EXP 
 
NOT AVBL 

12 Forecast of the 
phenomena (+24 
HR) (M) 

Day and time (in UTC) 
(24 hours from the time 
given in Item 8, 
rounded to the next full 
hour). 

 
Forecast extent and/or 
altitude of the space 
weather phenomena 
for that fixed valid time 

FCST SWX +24 HR: nn/nnnnZ 
DAYLIGHT SIDE or 
HNH and/or MNH and/or EQN and/or 
EQS and/or MSH and/or HSH 
Wnnn(nn) or Ennn(nn) – Wnnn(nn) or Ennn(nn) 
and/or 
ABV FLnnn or FLnnn – nnn and/or 
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] 
– Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or 
Ennn[nn] – Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] 
or Ennn[nn] – [Nnn[nn] or Snn[nn] 
Wnnn[nn] or Ennn[nn] – Nnn[nn] or 
Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]] or 
NO SWX EXP 
or 
NOT AVBL 

FCST 
SWX 
+24 HR: 

09/0100Z DAYLIGHT SIDE 
 

09/0100Z HNH HSH W18000 – W09000 ABV 
FL350 

 
09/0100Z HNH HSH E18000 – W18000 
 
NO SWX EXP 
 
NOT AVBL 

13 Remarks (M) Remarks, as necessary RMK: Free text up to 256 characters 
or 
NIL 

RMK: SWX EVENT HAS 
CEASED 

WWW.SPACEWEATHER 
PROVIDER.GOV 

NIL 

    

    

    

    

14 Next advisory (M) Year, month, day 
and time in UTC 

NXT ADVISORY: nnnnnnnn/nnnnZ 
or 
NO FURTHER ADVISORIES 
or 
WILL BE ISSUED BY nnnnnnnn/nnnnZ 

NXT 
ADVISO
RY: 

 

 

WILL BE 
ISSUED 
BY 

20161108/0700Z 
 
NO FURTHER ADVISORIES 
20210726/1800Z 

Notes: 

10 Forecast of the 
phenomena (+12 
HR) (M) 

Day and time (in UTC) 
(12 hours from the time 
given in Item 8, rounded 
to the next full hour). 

 
Forecast extent and/or 
altitude of the space 
weather phenomena for 
that fixed valid time 

FCST SWX +12 HR: nn/nnnnZ 
DAYLIGHT SIDE or 
HNH and/or MNH and/or EQN and/or 
EQS and/or MSH and/or HSH 
Wnnn(nn) or Ennn(nn) – Wnnn(nn) or Ennn(nn) 
and/or 
ABV FLnnn or FLnnn – nnn and/or 
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] – 
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] – 
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] – 
[Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] – 
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]] 
or 
NO SWX EXP 
or 
NOT AVBL 

FCST SWX +12 HR: 08/1300Z DAYLIGHT SIDE 
 

08/1300Z HNH HSH W18000 – 
W09000 ABV FL350 

 
08/1300Z HNH HSH E18000 
– W18000 
 
 

NO SWX EXP 
 
NOT AVBL 

http://www.spaceweather/
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1. Used only when the message issued to indicate that a test or an exercise is taking place. When the word “TEST” or the abbreviation “EXER” is included, the message 

may contain information that should not be used operationally or will otherwise end immediately after the word "TEST".  

2. Ficticious location. 
3. One or more effects with the same intensity may be combined. 

4. One or more latitude ranges may be included in the space weather advisory information. 
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Exemplul A2-3. Mesaj consultativ privind fenomenul spațial (efectele GNSS și HFCOM) 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplul A2-4. Mesaj consultativ privind fenomenul spațial (efecte de RADIATIE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplul A2-5. Mesaj consultativ privind fenomenul spațial (efecte HF COM) 
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APENDICELE 3. “SPECIFICAŢII TEHNICE REFERITOARE LA OBSERVAŢIILE ŞI MESAJELE 
METEOROLOGICE “ 

(A se vedea Capitolul 4 CT-MET) 
 

1. PREVEDERI GENERALE REFERITOARE LA OBSERVAŢIILE METEOROLOGICE 
1.1 Instrumentele meteorologice utilizate pe aerodrom trebuie să fie instalate în aşa fel încât să furnizeze date 

care sunt reprezentative pentru zona pentru care este necesară efectuarea măsurătorilor.  
Notă: Detalii cu privire la amplasarea echipamentelor şi instalaţiilor în zonele operaţionale, în scopul 
diminuării maxime a pericolului pe care îl prezintă ca obstacole pentru aeronave sunt conţinute în 
documentul “Cerinţe tehnice privind proiectarea şi exploatarea aerodromurilor” Capitolul 9 elaborată în 
conformitate cu prevederile Anexei 14 (OACI), Volumul I. 

1.2 Aparatura meteorologică a staţiei meteorologice aeronautice trebuie să fie instalată, exploatată şi 
întreţinută conform practicilor, procedurilor şi specificaţiilor emise de Organizaţia Meteorologică Mondială. 

1.3 Personalul meteorologic ce efectuează observaţii meteorologice la aerodrom trebuie să fie localizat, atât 
cât este posibil, astfel încât să poată efectua aceste observaţii meteorologice pentru a furniza date 
meteorologice reprezentative pentru zona în care sunt necesare aceste observaţii. 

1.4 Dacă un echipament de observaţii meteorologice automat face parte dintr-un sistem semiautomat integrat 
de observaţii meteorologice, afişările de date puse la dispoziţia unităţilor serviciilor de trafic aerian pe plan 
local trebuie să fie o parte a datelor şi afişate în paralel cu cele de la unitatea meteorologică locală. În 
aceste afişaje fiecare element meteorologic trebuie să fie însoţit de o specificare a locaţiilor pentru care 
acel element este reprezentativ. 

2. CRITERII GENERALE REFERITOARE LA MESAJELE METEOROLOGICE 

2.1 Formatul mesajelor meteorologice 
 

2.1.1 Mesajele regulate şi speciale de observaţii meteorologice difuzate pe plan local trebuie să fie furnizate 
în limbaj clar abreviat în conformitate cu modelul specificat în Tabelul A3-1. 

2.1.2 Mesajele regulate şi speciale de observaţii meteorologice în cod METAR şi SPECI trebuie să fie 
furnizate în conformitate cu modelul specificat  în Tabelul A3-2 stabilite pe baza codurilor OMM.  
Notă:  Formele codificate METAR şi SPECI sunt utilizate în baza documentului OMM nr. 306, Manualul 
de coduri, volumul I.1, Partea A - Coduri alfanumerice. 

2.1.3 Începând cu data de 5 noiembrie 2020, adițional fată de diseminarea în conformitate cu 2.1.2, mesajele 
regulate şi speciale de observații meteorologice în cod METAR și SPECI trebuie să fie diseminate în 
formatul IWXXM GML. 
Notă: Specificațiile tehnice pentru IWXXM sunt cuprinse în Manualul privind codurile (WMO-nr.306), 
Volumul I.3, Partea D - Reprezentarea Derivată din Modelele de Date. Ghidul privind punerea în 
aplicare a IWXXM este prevăzut în Manualul privind modelul de schimb de informații meteorologice 
OACI (IWXXM) (Doc 10003).” 
[În redacția Ordinului nr.29/GEN din 15 iulie 2020] 

2.2 Utilizarea CAVOK 
Informaţiile privind vizibilitatea, distanţa vizuală în lungul pistei, condiţiile meteorologice de timp prezent şi 
nebulozitatea, tipul norilor şi înălţimea bazei norilor trebuie înlocuite în toate rapoartele meteorologice cu 
termenul „CAVOK” atunci când apar simultan următoarele condiţii meteorologice la momentul efectuării 
observaţiei:  
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a) vizibilitate, 10 km sau mai mult, şi cea mai mică vizibilitate nu este raportată;  
Nota 1: În mesajele regulate şi speciale de observaţii meteorologice diseminate pe plan local, 
vizibilitatea se referă la valoarea/le care trebuie raportată/e în conformitate cu 4.2.4.2 şi 4.2.4.3, iar in 
mesajele METAR şi SPECI vizibilitatea se referă la valoarea/le care trebuie raportată/e în 
conformitate cu 4.2.4.4. 
Nota 2: Vizibilitatea minima este raportată în conformitate cu 4.2.4.4 a). 

b) lipsa oricăror nori semnificativi din punct de vedere operaţional;  
c) lipsa oricăror fenomene meteorologice semnificative pentru aviaţie, după cum sunt menţionate la 

4.4.2.3, 4.4.2.5 şi 4.4.2.6; 

2.3 Criterii de emitere a mesajelor SPECI şi mesajelor speciale de observaţii meteorologice diseminate 
pe plan local 

2.3.1 Criteriile pentru emiterea mesajelor locale speciale de observaţii meteorologice trebuie să includă 
următoarele: 

a) acele valori care sunt apropiate cât mai mult de minimele de exploatare ale operatorilor care 
utilizează aerodromul respectiv; 

b) acele valori care să satisfacă alte cerinţe locale ale unităţilor serviciilor de trafic aerian şi ale 
operatorilor aerieni;  

c) creştere a temperaturii aerului de 2°C sau mai mult faţă de valoarea indicată în ultimul mesaj, sau 
faţă de o valoare de prag convenită în procedurile de colaborare între furnizorul de servicii 
meteorologice aeronautice, precum în pct.2.3.2 l) de mai jos) serviciile de trafic aerian şi operatorii 
aerieni interesaţi; 

d) informaţiile suplimentare disponibile asupra apariţiei condiţiilor meteorologice semnificative în zona 
de apropiere şi urcare iniţială în conformitate cu Tabelul A3 - 1;  

e) atunci când procedurile de reducere a zgomotului sunt aplicate în conformitate cu PANS-ATM (Doc 
4444) şi variaţia de la viteza medie a vântului de suprafaţă (rafale) s-a modificat cu 2,5 m / s (5 kt) 
sau mai mult faţă de cea de la ultima raportare, viteza medie înainte şi / sau după schimbarea fiind 
de 7,5 m / s (15 kt) sau mai mare; şi 

f) acele valori care constituie criterii pentru mesajele SPECI. 
2.3.2 Dacă este necesar în conformitate cu capitolul 4, 4.4.2 litera (b), SPECI se emite ori de câte ori se 

produc modificări în conformitate cu următoarele criterii: 
a) direcţia medie a vântului la suprafaţă s-a modificat cu 60° sau mai mult, în comparaţie cu direcţia 

indicată în ultimul mesaj, iar viteza medie a vântului înainte şi/sau după această modificare este de 10 
kt (5m/s) sau mai mult; 

b) viteza medie a vântului la suprafaţă s-a modificat cu 10 kt (5m/s) sau mai mult faţă de viteza indicată în 
ultimul mesaj de observaţie; 

c) variaţia faţă de viteza medie a vântului la suprafaţă (rafala) a crescut cu 10 kt (5m/s) sau mai mult, în 
comparaţie cu viteza indicată în ultimul mesaj, iar viteza medie înainte şi/sau după modificare este de 
15 kt (7,5 m/s) sau mai mult; 

d) apariţia, încetarea şi modificarea intensităţii oricăruia dintre fenomenele meteorologice următoare sau 
combinaţii ale acestora: 

− precipitaţii care îngheaţă 

− precipitaţii moderate sau puternice (incluzând aversele) 

− oraj (cu precipitaţii) 

− furtună de praf  

− furtună de nisip 

− nor pâlnie (tornade sau vârteje de apă); 
e) apariţia sau încetarea oricăruia dintre fenomenele meteorologice următoare: 
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− ceaţă care îngheaţă  

− oraj (cu sau fără precipitaţii) 

− transport la sol de praf, nisip sau zăpadă 

− transport la înălţime de praf, nisip, sau zăpadă 

− vijelie 
f) nebulozitatea unui strat de nori situat mai jos de 450 m (1500 ft) se schimbă: 

1) de la SCT sau mai puţin la BKN sau OVC, sau 
2) de la BKN sau OVC la SCT sau mai puţin; 

g) înălţimea bazei celui mai jos strat de nori cu nebulozitate BKN sau OVC creşte, se schimbă la sau trece 
prin una sau mai multe din următoarele valori, sau înălţimea bazei celui mai jos strat de nori cu 
nebulozitate BKN sau OVC scade sau trece prin una sau mai multe din următoarele valori: 
1) 30, 60, 150 sau 300 m (100, 200, 500 sau 1000 ft); şi 
2) 450 m (1500 ft) în cazul în care un număr semnificativ de zboruri sunt executate conform regulilor 

de zbor la vedere; 
h) vântul se schimbă trecând prin valori de importanţă operaţională. Valorile de prag trebuie stabilite în 

procedurile specifice între administraţia meteorologică aeronautică după consultarea cu operatorii 
aerieni şi serviciile de trafic aerian interesate, luând în considerare schimbările vântului care: 

1) necesită schimbarea pistei în serviciu; şi  
2) indică componente ale vântului de spate şi ale vântului lateral pe pistă trecând prin valori 

corespunzătoare limitelor principale de utilizare a aeronavelor care folosesc aerodromul; 
i) când vizibilitatea orizontală creşte, se schimbă la sau trece una sau mai multe din următoarele valori 

sau vizibilitatea orizontală scade sau trece prin una sau mai multe din următoarele valori: 
1) 800, 1 500 sau 3 000 m; şi 
2) 5000 m, în cazul în care un număr semnificativ de zboruri sunt executate conform regulilor de 

zbor la vedere; 
Nota 1: În mesajele speciale de observaţii meteorologice distribuie pe plan local, vizibilitatea se referă 
la valoarea/le care trebuie raportată/e în conformitate cu 4.2.4.2 şi 4.2.4.3, iar in mesajele SPECI 
vizibilitatea se referă la valoarea/le care trebuie raportată/e în conformitate cu 4.2.4.4. 
Nota 2: Vizibilitatea se referă la  “vizibilitatea prevalentă” cu excepţia cazurilor când doar vizibilitatea 
minimă este raportată în conformitate cu 4.2.4.4 b) 

j) când RVR creşte, se schimbă la sau trece prin una sau mai multe din următoarele valori sau RVR 
scade sau trece prin una sau mai multe din următoarele valori: 50, 175, 300, 550 sau 800m; 

k)  cerul este invizibil şi vizibilitatea verticală creşte, se schimbă la sau trece prin una sau mai multe din 
următoarele valori, sau vizibilitatea verticală scade sau trece prin una sau mai multe din următoarele 
valori: 30, 60, 150 sau 300 m (100, 200, 500 sau 1000 ft); şi  

l) orice alte criterii bazate pe minimele de operare la aerodrom, după cum a fost agreat între furnizorul 
de servicii de meteorologice aeronautice şi operatorii interesaţi. 
Notă: Orice alte criterii bazate pe minimele de operare la aerodrom trebuie să fie considerate în paralel 
cu criteriile pentru includerea grupelor de evoluţie şi pentru amendamentele la TAF dezvoltate ca 
răspuns la Apendicele 5, 1.3.2 j). 

2.3.3 REZERVAT 
2.3.4 Când deteriorarea unui element sau fenomen meteorologic este însoţită de îmbunătăţirea altuia, 

trebuie emis un singur mesaj SPECI; acesta trebuie considerat ca un mesaj de deteriorare. 
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3. DISEMINAREA RAPOARTELOR METEOROLOGICE 

3.1 METAR şi SPECI 
3.1.1 Mesajele METAR şi SPECI vor fi diseminate către bazele internaţionale de date OPMET şi centrele 

desemnate prin acordurile regionale de navigaţie aeriană pentru operarea serviciului aeronautic fix 
bazat pe internet, în conformitate cu prevederile acordului regional de navigaţie aeriană.  

3.1.2 Mesajele METAR şi SPECI vor fi difuzate către alte aerodromuri în conformitate cu acordurile regionale 
de navigaţia aeriană. 

3.1.3 Mesajul SPECI reprezentând o deteriorare a condiţiilor trebuie diseminat imediat după observaţie. 
Mesajul SPECI reprezentând o deteriorare a unui element meteorologic şi o îmbunătăţire a unui alt 
element va fi diseminat imediat după observaţie.  

3.1.4 Un mesaj SPECI care reprezintă o îmbunătăţire a condiţiilor trebuie difuzat numai după ce 
îmbunătăţirea a fost menţinută timp de 10 minute; acesta ar trebui modificat înainte de diseminare, 
dacă este necesar, pentru a indica condiţiile care prevalează la sfârşitul acestei perioade de 10 minute.  

3.2 Mesajele locale regulate şi speciale  
3.2.1 Mesajele locale regulate de observaţii meteorologice trebuie să fie furnizate către unităţile serviciilor de 

trafic aerian şi trebuie să fie disponibile operatorilor aerieni şi altor utilizatori / beneficiari la aerodrom. 
3.2.2 Mesajele locale speciale de observaţii meteorologice trebuie să fie furnizate imediat după apariţia 

condiţiilor meteorologice specifice. Totuşi, în baza procedurii coordonate între unitatea meteorologică 
aeronautică şi unităţile serviciilor de trafic aerian, acestea pot să nu fie emise pentru: 

a) orice element pentru care la unitatea locală a serviciilor de trafic aerian se află un indicator 
similar cu cel existent la staţia meteorologică şi dacă există procedurile corespunzătoare 
pentru utilizarea acestui indicator la actualizarea informaţiilor incluse în mesajele regulate şi 
speciale de observaţii meteorologice diseminate pe plan local; 

b) RVR, când toate schimbările acestui element, corespunzând la diverse praguri de pe scara de 
raportare utilizată, sunt comunicate către unitatea locală a serviciilor de trafic aerian de un 
meteorolog aeronautic de pe aerodrom. 

Mesajele locale speciale de observaţii meteorologice trebuie să fie disponibile operatorilor aerieni şi altor 
utilizatori / beneficiari la aerodrom. 

4. OBSERVAŢIILE ŞI RAPORTĂRILE  ELEMENTELOR  METEOROLOGICE  
Notă:  Criteriile selectate aplicabile informaţiilor meteorologice menţionate la punctele 4.1 - 4.8 pentru 
includere în rapoartele pentru aerodromuri sunt prezentate în formă tabelară în Suplimentul C. 

4.1 Vântul la suprafaţă 
4.1.1 Amplasare  

4.1.1.1 Vântul la suprafaţă trebuie să fie observat la o înălţime de 10±1 m (30±3ft) deasupra solului.  
4.1.1.2 Observaţiile reprezentative asupra vântului la suprafaţă se pot obţine prin utilizarea senzorilor, 

amplasaţi în mod corespunzător. Senzorii pentru efectuarea observaţiilor asupra vântului la suprafaţă 
destinate mesajelor regulate şi speciale de observaţii meteorologice difuzate pe plan local trebuie să fie 
amplasaţi astfel încât să furnizeze cea mai bună indicaţie posibilă asupra condiţiilor în lungul pistei şi 
asupra zonei de contact. Pe aerodromurile unde condiţiile topografice sau cele meteorologice 
predominante generează diferenţe însemnate ale vântului la suprafaţă pe diferite tronsoane ale pistei 
trebuie să fie instalaţi senzori suplimentari.  
Notă: Deoarece, în practică, vântul la suprafaţă nu poate fi măsurat direct pe pistă, observaţiile asupra 
vântului la suprafaţă pentru aterizare şi decolare trebuie să reprezinte cea mai bună aproximare a 
vântului pe care îl poate întâlni aeronava la decolare sau aterizare. 
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4.1.2  Afişare 
4.1.2.1 Indicatoarele pentru vântul la suprafaţă referitoare la fiecare senzor trebuie să fie localizate la staţia 

meteorologică aeronautică şi trebuie să corespundă cu indicatoarele instalate la unităţile serviciilor de 
trafic aerian. Indicatoarele de la staţia meteorologică şi de la unităţile serviciilor de trafic aerian trebuie 
să fie conectate la aceeaşi senzori, iar în cazurile când, conform prevederilor 4.1.1.2 de mai sus, sunt 
necesari şi senzori suplimentari, indicatoarele trebuie să fie marcate cu claritate, precizându-se fiecare 
pistă şi tronsoanele pistei supravegheate de senzorul corespunzător. 

4.1.2.2 Direcţia medie şi viteza medie a vântului la suprafaţă, precum şi variaţiile semnificative ale direcţiei şi 
vitezei vântului pentru fiecare senzor trebuie să fie calculate şi afişate de către echipamentele 
automate. 

4.1.3  Stabilirea mediei  
4.1.3.1 Perioada  stabilirii mediei pentru vântul la suprafaţă trebuie să fie: 

a) 2 minute pentru mesajele regulate şi speciale de observaţii meteorologice difuzate pe plan local, 
precum şi pentru indicatoarele de vânt amplasate la unităţile serviciilor de trafic aerian; şi 

b) 10 minute pentru mesajele METAR şi SPECI, cu excepţia cazurilor când direcţia şi/ sau viteza vântului 
prezintă o discontinuitate marcantă în cursul acestei perioade de 10 minute şi în consecinţă, numai 
datele observate după această discontinuitate trebuie utilizate pentru obţinerea valorii medii, iar 
perioada în aceste circumstanţe trebuie redusă în consecinţă.  

 Notă: O discontinuitate marcantă înseamnă o schimbare bruscă şi prelungită a direcţiei  vântului de 30° 
sau mai mult, cu o viteză a vântului de 5 m/s (10 kt) înainte sau după schimbare, sau o schimbare a 
vitezei vântului de 5 m/s (10 kt)  sau mai mult care se manifestă cel puţin 2 minute.  

4.1.3.2 Perioada stabilirii mediei pentru măsurarea variaţiilor faţă de viteza medie a vântului (rafalele) trebuie 
să fie de 3 secunde în cazul mesajelor regulate şi speciale de observaţii meteorologice difuzate pe plan 
local, mesajelor METAR şi SPECI şi pentru indicatoarele amplasate ale unităţilor serviciilor de trafic 
aerian. 

4.1.4 Acurateţea măsurării 
4.1.4.1 Direcţia şi viteza vântului mediu la suprafaţă raportate, precum şi variaţiile de la media vântului stabilită 

conform p.4.1.3 la suprafaţă trebuie să îndeplinească acurateţea măsurării dorită din punct de vedere 
operaţional aşa cum este specificat în Suplimentul A. 

4.1.5 Raportare 
4.1.5.1 În mesajele regulate şi speciale de observaţii meteorologice difuzate pe plan local direcţia vântului la 

suprafaţă trebuie să fie raportată în praguri de 10 grade faţă de Nordul magnetic, iar în mesajele 
METAR şi SPECI, în praguri de 10 grade faţă de Nordul adevărat. Viteza vântului la suprafaţă trebuie 
să fie raportată 1m/s (1 kt). Orice valoare observată care nu se încadrează în intervalele de raportare 
trebuie să fie aproximate la valoarea cea mai apropiată. 

4.1.5.2 În mesajele regulate şi speciale de observaţii meteorologice difuzate pe plan local şi în mesajele 
METAR şi SPECI: 

a) trebuie sa fie indicate unităţile de măsură pentru viteza vântului; 
b) variaţiile de la direcţia medie a vântului, cu o variaţie totală de 60° sau mai mult, observate în decursul 

ultimelor 10 minute trebuie să fie raportate după cum urmează: 
1) dacă variaţia totală a direcţiei vântului este 60° sau mai mult şi mai puţin de 180° şi viteza vântului 

este de 1,5 m/s (3 kt) sau mai mult, variaţia direcţională trebuie să fie raportată ca cele două direcţii 
extreme între care a variat vântul la suprafaţă;  

2) dacă variaţia totală a direcţiei vântului este 60° sau mai mult şi mai puţin de 180° şi viteza vântului 
este mai mică de 1,5 m/s (3 kt), direcţia vântului trebuie să fie raportată ca variabilă fără a specifica 
direcţia medie; sau  
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3) dacă variaţia totală a direcţiei vântului este de 180° sau mai mult, direcţia vântului trebuie să fie 
raportată ca variabilă fără a specifica direcţia medie. 

c) variaţiile de la viteza medie a vântului (rafalele), observate în decursul ultimelor 10 minute trebuie să fie 
raportate în cazul în care viteza maximă a vântului depăşeşte viteza medie cu: 
1) 2,5 m / s (5 kt) sau mai mult în rapoartele locale regulate şi  speciale, atunci când se aplică 

proceduri de reducere a zgomotului, în conformitate cu PANS-ATM (Doc 4444); sau  
2) 5 m / s (10 kt) sau mai mult. 

d) când viteza vântului, mediată pe intervalul corespunzător, este mai mică de 0,5 m/s (1kt) aceasta 
trebuie să fie raportată ca vânt calm; 

e) când viteza vântului, mediată pe intervalul corespunzător, este mai mare de 50m/s (100 kt) aceasta 
trebuie să fie raportată ca fiind mai mare de 49 m/s (99 kt); şi 

f) direcţia şi/sau viteza vântului prezintă o discontinuitate marcantă în cursul acestei perioade de 10 
minute trebuie raportate numai variaţiile de la direcţia medie şi viteza vântului observate după această 
discontinuitate.  

Notă: O discontinuitate marcantă înseamnă o schimbare bruscă şi prelungită a direcţiei vântului de 
30° sau mai mult, cu o viteză a vântului de 5 m/s (10 kt) înainte sau după schimbare, sau o schimbare a 
vitezei vântului de 5 m/s (10 kt)  sau mai mult care se manifestă cel puţin 2 minute.  

4.1.5.3 În mesajele regulate şi speciale de observaţii meteorologice difuzate pe plan local: 
a) dacă vântul la suprafaţă este observat într-unul sau mai multe tronsoane ale pistei, trebuie să fie 

indicate locaţiile pentru care sunt reprezentative aceste valori; 
b) atunci când se utilizează una sau mai multe piste şi vântul la suprafaţă este observat pe toate aceste 

piste, trebuie să fie raportate toate valorile disponibile pentru fiecare din aceste piste împreună cu 
pistele la care se referă aceste valori; 

c) dacă variaţia totală a direcţiei vântului de la direcţia medie este raportată în conformitate cu 4.1.5.2 b) 
2), trebuie să fie raportate cele două direcţii extreme între care a variat vântul la suprafaţă; 

d) dacă variaţiile de la viteza medie a vântului (rafalele), sunt raportate în conformitate cu 4.1.5.2 c), 
trebuie să fie raportate valorile minime şi maxime între care a variat vântul; 

4.1.5.4 În mesajele METAR şi SPECI, dacă variaţiile de la viteza medie a vântului (rafalele), sunt raportate în 
conformitate cu 4.1.5.2 c), trebuie să fie raportată valoarea maximă atinsă. 

4.2 Vizibilitate 
4.2.1 Amplasare 
4.2.1.1 Când sunt utilizate instrumente pentru măsurarea vizibilităţii, vizibilitatea trebuie să fie măsurată la o 

înălţime de aproximativ 2,5 m (7,5 ft) deasupra nivelului pistei. 
4.2.1.2 În cazul în care sunt utilizate instrumente pentru măsurarea vizibilităţii, observaţiile reprezentative 

asupra vizibilităţii trebuie să fie obţinute prin utilizarea unor senzori instalaţi corespunzător. Pentru 
mesajele regulate şi speciale de observaţii meteorologice difuzate pe plan local senzorii pentru 
observarea vizibilităţii trebuie să fie instalaţi pentru a furniza cele mai bune indicaţii ale vizibilităţii de-a 
lungul pistei şi pentru zona de contact a roţilor cu pista. 

4.2.1.3 În cazul când determinarea vizibilităţii orizontale se realizează prin observări vizuale, acest proces 
trebuie să fie asigurat de către personalul meteorologic aeronautic pregătit şi calificat în acest sens, 
care dispune de o vedere impecabilă sau corectă până la impecabil şi doar în perioada luminoasă a 
zilei (de la răsăritul până la apusul soarelui).In scopul determinării vizuale a vizibilităţii orizontale vor fi 
utilizate repere cunoscute (naturale sau artificiale). Toate reperele utilizate pentru determinarea 
vizibilităţii orizontale vor fi sistematizate  şi descrise sub forma unei diagrame, cu indicarea direcţiei şi 
distanţei până la fiecare reper. Observările vizuale trebuie să fie efectuate cu ochiul liber (fără utilizarea 
ocularelor ) de pe o suprafaţă deschisă din afara încăperilor, amplasată la o înălțime de 5-15 metri de 
asupra solului.  
[În redacția Ordinului nr.10/GEN din 19 februarie 2019] 
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4.2.2 Afişare 
În cazul în care sunt utilizate instrumente pentru măsurarea vizibilităţii, indicatoarele pentru vizibilitatea 
orizontală referitoare la fiecare senzor trebuie să fie localizate la staţia meteorologică aeronautică şi trebuie să 
corespundă cu indicatoarele instalate la unităţile serviciilor de trafic aerian. Indicatoarele de la staţia 
meteorologică şi de la unităţile serviciilor de trafic aerian trebuie să fie conectate la aceeaşi senzori, iar în 
cazurile când, conform prevederilor 4.2.1 de mai sus, sunt necesari şi senzori suplimentari, indicatoarele 
trebuie să fie marcate cu claritate, precizându-se zona, de exemplu pista şi tronsoanele pistei, supravegheate 
de fiecare din senzori. 

4.2.3  Stabilirea mediei 
În cazul în care sunt utilizate instrumente pentru măsurarea vizibilităţii, valorile măsurate trebuie să fie 
actualizate cel puţin la fiecare 60 de secunde pentru a permite furnizarea valorilor reprezentative actuale. 
Perioada utilizată pentru calculul mediei  pentru vizibilitatea orizontală trebuie să fie: 

a) 1 minut pentru mesajele regulate şi speciale de observaţii meteorologice difuzate pe plan local, precum 
şi pentru indicatoarele de vizibilitate orizontală amplasate la unităţile serviciilor de trafic aerian; şi 

b) 10 minute pentru mesajele METAR şi SPECI, cu excepţia cazurilor în care vizibilitatea orizontală 
prezintă o discontinuitate marcantă în decursul unei perioade de 10 minute anterioare momentului 
observaţiei şi în consecinţă, numai datele observate după această discontinuitate trebuie utilizate 
pentru obţinerea valorii medii. 
Notă: O discontinuitate marcantă înseamnă o schimbare bruscă şi prelungită a vizibilităţii orizontale, 
care se manifestă cel puţin 2 minute şi care atinge sau trece prin valorile specificate la 2.3, considerate 
criterii pentru emiterea mesajelor SPECI. 

4.2.4 Raportare 
4.2.4.1 În mesajele regulate şi speciale de observaţii meteorologice difuzate pe plan local şi în mesajele 

METAR şi SPECI vizibilitatea aceasta trebuie să se raporteze în praguri de 50 m atunci când este mai 
mică de 800 m; în praguri de 100 m atunci când vizibilitatea orizontală este mai mare de 800 m dar mai 
mică sau egală cu 5 km; în praguri de 1 kilometru atunci când vizibilitatea orizontală este 5 km sau mai 
mult, dar mai puţin de 10 km; şi trebuie să fie raportată ca 10 km atunci când vizibilitatea orizontală 
este 10 km sau mai mult, cu excepţia cazurilor când condiţiile meteorologice permit utilizarea 
termenului "CAVOK". Orice valoare observată care nu se încadrează în intervalele de raportare trebuie 
să fie aproximată la valoarea inferioară cea mai apropiată. Specificaţii cu privire la utilizarea termenului 
"CAVOK" sunt precizate în continuare. 

4.2.4.2 În mesajele regulate şi speciale de observaţii meteorologice difuzate pe plan local vizibilitatea 
orizontală de-a lungul pistei trebuie să fie raportată împreună cu unităţile de măsură. 

4.2.4.3 În cazul în care sunt utilizate instrumente pentru măsurarea vizibilităţii orizontale, în mesajele regulate 
şi speciale de observaţii meteorologice difuzate pe plan local: 

a) dacă vizibilitatea orizontală este observată pentru mai multe tronsoane ale pistei după cum este 
specificat în Capitolul 4, 4.6.2.2, valoarea reprezentativă pentru zona de contact trebuie să fie 
raportată prima, urmată, după caz, de valorile reprezentative pentru zona de mijloc şi ce 
îndepărtată a pistei şi trebuie să fie indicate locaţiile pentru care sunt reprezentative aceste valori; şi 

b) atunci când se utilizează mai multe piste şi vizibilitatea orizontală este observată pe toate aceste 
piste, trebuie să fie raportate toate valorile disponibile pentru fiecare din aceste piste împreună cu 
pistele la care se referă aceste valori. 

4.2.4.4 În mesajele METAR şi SPECI vizibilitatea orizontală trebuie să fie raportată ca vizibilitate 
predominantă. Când vizibilitatea nu este aceeaşi în toate direcţiile şi 

a) când vizibilitatea minimă este diferită de vizibilitatea predominantă şi 1) mai mică de 1500 m sau 2) 
mai puţin de 50% din vizibilitatea predominantă şi mai puţin de 5000 m, vizibilitatea minimă trebuie 
să fie raportată împreună cu direcţia, indicată prin referinţă la unul din cele 8 puncte cardinale sau 
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intermediare în care este observată, relativă la aerodrom. Dacă vizibilitatea minimă este observată 
în mai multe direcţii trebuie raportată direcţia semnificativă din punct de vedere operaţional; şi  

b) când vizibilitatea fluctuează rapid şi vizibilitatea predominantă nu poate fi determinată trebuie să fie 
raportată doar vizibilitatea minimă fără vreo indicaţie asupra direcţiei. 

4.3 Distanţa vizuală în lungul pistei (RVR) 

4.3.1 Amplasare 
4.3.1.1 RVR trebuie să fie măsurat la o înălţime de aproximativ 2,5 m (7,5 ft) deasupra nivelului pistei pentru 

sistemele instrumentale sau evaluate la o înălţime de aproximativ 5 m (15 ft) deasupra pistei de către 
un observator uman. 

4.3.1.2 RVR trebuie să fie evaluat la o distanţă laterală faţă de axul pistei care să nu depăşească 120 m. Ca 
observaţiile să fie reprezentative pentru zona de contact a roţilor cu pista, punctul de observaţie trebuie 
să fie situat la aproximativ 300 m, măsuraţi în lungul pistei de la pragul acesteia. Ca observaţiile să fie 
reprezentative pentru zona de mijloc şi cea îndepărtată a pistei, punctele de observaţie trebuie să fie 
fixate la o distanţă de 1 000 m până la 1 500 m faţă de pragul pistei şi la o distanţă de aproximativ 300 
m faţă de cealaltă extremitate a pistei. Dispunerea exactă a punctelor de observaţie şi după caz, a 
punctelor de observaţie suplimentare trebuie stabilită în funcţie de factori aeronautici, meteorologici şi 
climatologici cum ar fi: lungimea mare a pistei, vecinătatea unor arii mlăştinoase sau a altor zone 
favorabile formării ceţii. 

4.3.2 Sisteme instrumentale de măsurare 
Notă: Deoarece acurateţea măsurătorilor poate varia de la un tip de instrument la altul, înainte de 
selectarea tipului de echipament ce va fi utilizat pentru evaluarea RVR trebuie verificate performanţele 
acestuia. Calibrarea unui vizibilometru trebuie să aibă trasabilitate şi să fie verificată prin comparaţie 
cu un transmisometru a cărui acurateţe a fost verificată pentru intervalul operaţional planificat. 
Materiale de îndrumare cu privire la utilizarea transmisometrelor şi vizibilometrelor în sisteme 
instrumentale de evaluare RVR sunt conţinute în documentul OACI - "Manualul metodelor de 
observare şi de comunicare în mesaje a RVR" (Doc 9328). 

4.3.2.1 Instrumentele de tip transmisometru sau vizibilometru trebuie să fie utilizate pentru evaluarea RVR pe 
piste utilizate pentru operare (apropiere la aterizare) la Categoria I, II şi III. 

4.3.2.2 REZERVAT 

4.3.3 Afişare 
4.3.3.1 În cazul în care sunt utilizate instrumente pentru măsurarea RVR, unul sau mai multe afişaje trebuie să 

fie localizate la staţia meteorologică aeronautică şi trebuie să corespundă cu afişajele instalate la 
unităţile serviciilor de trafic aerian. Afişajele de la staţia meteorologică şi de la unităţile serviciilor de 
trafic aerian trebuie să fie conectate la aceeaşi senzori, iar în cazurile când, conform prevederilor 
4.3.1.2, de mai sus, sunt necesari şi senzori suplimentari, afişajele trebuie să fie marcate cu claritate, 
pentru a identifica pista şi tronsoanele pistei, supravegheate de fiecare din senzori. 

4.3.3.2 În cazul în care RVR este observat de către personalul observator (umani), RVR trebuie să fie raportat 
către unitatea serviciilor de trafic aerian corespunzătoare ori de câte ori este o schimbare a valorii 
raportate (cu excepţia cazurilor în care se aplică prevederile 3.2.2 a) sau b) de mai sus). Transmiterea 
acestor mesaje trebuie să fie efectuată într-un interval de 15 secunde imediat după efectuarea 
observaţiei 
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4.3.4 Stabilirea mediei 
În cazul în care sunt utilizate instrumente pentru evaluarea RVR, valorile măsurate trebuie să fie actualizate cel 
puţin la fiecare 60 de secunde pentru a permite furnizarea valorilor reprezentative actuale. Perioada utilizată 
pentru calculul mediei pentru RVR trebuie să fie: 

a) 1 minut pentru mesajele regulate şi speciale de observaţii meteorologice difuzate pe plan local, 
precum şi pentru afişajele RVR amplasate la unităţile serviciilor de trafic aerian; şi 

b) 10 minute pentru mesajele METAR şi SPECI, cu excepţia cazurilor în care valorile RVR prezintă o 
discontinuitate marcantă în decursul unei perioade de 10 minute anterioare momentului observaţiei 
şi în consecinţă, numai datele observate după această discontinuitate trebuie utilizate pentru 
obţinerea valorii medii. 

Notă: O discontinuitate marcantă înseamnă o schimbare bruscă şi prelungită a RVR, care se 
manifestă cel puţin 2 minute şi care atinge sau trece prin valorile considerate criterii pentru emiterea 
mesajelor SPECI. 

4.3.5 Intensitatea luminii pistei 
În cazul în care sunt utilizate instrumente pentru măsurarea RVR, calcularea valorilor trebuie efectuată 
pentru fiecare pistă în parte. Pentru mesajele regulate şi speciale de observaţii meteorologice difuzate pe 
plan local, intensitatea balizajului utilizată la calculul RVR se recomandă să fie: 

a) în cazul în care balizajul este aprins şi intensitatea balizajului este de 3% sau mai mult decât 
intensitatea maximă disponibilă pe pistă, intensitatea utilizată în mod curent; şi 

b) în cazul în care balizajul este aprins şi intensitatea balizajului este de 3% sau mai puțin decât 
intensitatea maximă disponibilă pe pistă, intensitatea optimală a luminii care ar fi adecvată pentru 
utilizarea operaţională în condiţiile predominante; şi 

c) în cazul în care balizajul este stins (sau pe o treaptă inferioară în funcţie de nivelul operării), 
intensitatea optimă care este necesară pentru operare ţinând seama de condiţiile predominante 
la aerodrom. 

În cazul mesajelor METAR şi SPECI, la calcularea RVR trebuie să se ia în considerare intensitatea 
maximă a balizajului.  

Notă: Instrucţiuni cu privire la conversia valorilor măsurate în RVR sunt date în Suplimentul D. 

4.3.6 Raportare 
4.3.6.1 În mesajele regulate şi speciale de observaţii meteorologice difuzate pe plan local şi în mesajele 

METAR şi SPECI, RVR trebuie să se raporteze în praguri de 25 m atunci când RVR este mai mic de 
400 m; în praguri de 50 m atunci când RVR este între 400 m şi 800 m; şi în praguri de 100 m atunci 
când RVR este mai mare de 800 m. Orice valoare observată care nu se încadrează în intervalele de 
raportare trebuie să fie aproximată la valoarea inferioară cea mai apropiată. 

4.3.6.2 Limita inferioară a evaluării RVR este de 50 m, iar limita superioară a evaluării RVR este de 2000 m. 
În afara acestor limite, mesajele regulate şi speciale de observaţii meteorologice difuzate pe plan 
local şi mesajele METAR şi SPECI trebuie să indice doar că RVR este mai mic de 50 m sau mai 
mare de 2000 m. 

4.3.6.3 În mesajele regulate şi speciale de observaţii meteorologice difuzate pe plan local şi în mesajele 
METAR şi SPECI: 

a) atunci când RVR depăşeşte valoarea maximă ce poate fi determinată de sistemul utilizat, RVR 
trebuie raportat utilizând abrevierea "ABV" în mesajele regulate şi special de observaţii 
meteorologice difuzate pe plan local şi abrevierea "P" în mesajele METAR şi SPECI, urmată de 
valoarea maximă pe care o poate determina sistemul utilizat; şi  

b) atunci când RVR este sub valoarea minimă ce poate fi determinată de sistemul utilizat, RVR 
trebuie raportat utilizând abrevierea "BLW" în mesajele regulate şi speciale de observaţii 
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meteorologice difuzate pe plan local şi abrevierea "M" în mesajele METAR şi SPECI, urmată de 
valoarea minimă pe care o poate determina sistemul utilizat. 

4.3.6.4 În mesajele regulate şi speciale de observaţii meteorologice difuzate pe plan local: 
a) trebuie să fie incluse şi unităţile de măsură; 
b) dacă RVR este observat doar dintr-un punct de pe pistă, de exemplu zona de contact, valoarea 

trebuie să fie inclusă fără referire la locaţie; 
c) dacă RVR este observat pentru mai multe tronsoane ale pistei, valoarea reprezentativă pentru 

zona de contact trebuie să fie raportată prima, urmată, după caz, de valorile reprezentative pentru 
zona de mijloc şi ce îndepărtată a pistei şi trebuie să fie indicate locaţiile pentru care sunt 
reprezentative aceste valori; şi 

d) atunci când se utilizează mai multe piste, trebuie să fie raportate toate valorile RVR disponibile 
pentru fiecare pistă şi trebuie să fie indicate şi pistele la care se referă aceste valori. 

4.3.6.5 În mesajele METAR şi SPECI: 
a) trebuie să fie raportată doar valoarea RVR reprezentativă pentru zona de contact, fără referire la 

locaţie; şi 
b) atunci când se utilizează mai multe piste pentru aterizare, trebuie să fie raportate doar valorile 

RVR reprezentative pentru zona de contact pentru toate pistele şi trebuie să fie indicate şi pistele 
la care se referă aceste valori. 

4.3.6.6 În mesajele METAR şi SPECI, în cazul în care sunt utilizate sisteme instrumentale pentru măsurarea 
RVR, variaţiile RVR în timpul celor 10 minute care preced imediat observaţia trebuie să fie inclusă 
raportate dacă în timpul celor 10 minute, valorile RVR manifestă o tendinţă distinctă de variaţie astfel 
încât media valorilor pentru primele 5 minute variază cu cel puţin 100 m faţă de media valorilor pentru 
ultimele 5 minute. Dacă variaţia valorilor RVR manifestă o tendinţă de creştere aceasta trebuie 
raportată prin abrevierea "U", iar dacă manifestă o tendinţă de scădere aceasta trebuie raportată prin 
abrevierea "D". Dacă fluctuaţiile apărute în perioada celor 10 minute nu indică o tendinţă distinctă 
aceasta trebuie raportată cu abrevierea "N". Dacă indicaţiile referitoare la tendinţă nu sunt disponibile 
abrevierile mai sus menţionate nu trebuie utilizate. 

4.4 Fenomene meteorologice de timp prezent 

4.4.1 Amplasare 
În cazul în care sunt utilizate instrumente pentru observarea fenomenelor de timp prezent menţionate la 
4.4.2.3 şi 4.4.2.4, informaţiile reprezentative trebuie să fie obţinute prin utilizarea unor senzori instalaţi 
corespunzător. 

4.4.2 Raportare 
4.4.2.1 În mesajele regulate şi speciale de observaţii meteorologice difuzate pe plan local, fenomenele 

meteorologice de timp prezent observate trebuie raportate, prin indicarea tipului şi caracteristicilor 
acestora precizându-se, când este cazul, intensitatea corespunzătoare. 
[În redacția Ordinului nr.10/GEN din 19 februarie 2019] 

4.4.2.2 În mesajele METAR şi SPECI fenomenele meteorologice de timp prezent observate trebuie 
raportate, prin indicarea tipului şi caracteristicilor acestora precizându-se, când este cazul, 
intensitatea sau apropierea faţă de aerodrom. 

4.4.2.3 În mesajele regulate şi speciale de observaţii meteorologice difuzate pe plan local şi în mesajele 
METAR şi SPECI trebuie raportate următoarele tipuri de fenomene meteorologice de tip prezent 
precizându-se abrevierile lor corespunzătoare şi criteriile specifice de raportare, ţinând seama de 
semnificaţia lor pentru aviaţie, după cum urmează: 

a) Precipitaţii 
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Burniţă DZ 

Ploaie RA 

Ninsoare SN 

Ninsoare grăunţoasă SG 

Granule de gheaţă PL 

Grindină  
- Fenomen semnalat când granulele de gheaţă au diametrul mai mare 

sau cel puţin egal cu 5 mm 
GR 

Măzăriche tare şi/sau măzăriche moale 
- Fenomen semnalat când granulele de gheaţă au diametrul sub 5 mm 

GS 

 
b) Fenomene obscurizante (hidrometeori) 

Ceaţă 
- Fenomen semnalat când vizibilitatea este sub 1 000 m, exceptând 

cazurile când este însoţită de descriptorii "MI", "BC", "PR" sau "VC" (a se 
vedea 4.4.2.6 şi 4.4.2.8) 

FG 

Aer ceţos 
- Fenomen semnalat când vizibilitatea este de cel puţin 1 000 m şi până la 

5 000 m inclusiv 
BR 

 
c) Fenomene obscurizante (litometeori) 

Fenomenele menţionate mai jos trebuie raportate numai când reducerea vizibilităţii se datorează în mare parte 
litometeorilor şi când vizibilitatea este mai mică sau egală cu 5 000 m, în afară de cazul "SA" însoţit de "DR"(a 
se vedea 4.4.2.6) şi de cenuşă vulcanică. 

Nisip SA 

Praf (răspândit pe o suprafaţă largă) DU 

Pâclă HZ 

Fum FU 

Cenuşă vulcanică VA 

 
d) Fenomene diverse 

Vârtejuri de praf/nisip PO 

Vijelie SQ 

Trombă (terestră sau marină) FC 

Furtună de praf DS 

Furtună de nisip SS 

4.4.2.4 În mesajele METAR şi SPECI automate, în plus faţă de tipurile de precipitaţii de la punctul de mai 
sus, abrevierea "UP" trebuie să fie utilizată pentru a identifica precipitaţiile atunci când acestea nu pot 
fi identificate de sistemul automat de observare. 
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4.4.2.5 În mesajele regulate şi speciale de observaţii meteorologice difuzate pe plan local şi în mesajele 
METAR şi SPECI trebuie raportate următoarele caracteristici ale fenomenelor meteorologice de tip 
prezent precizându-se abrevierile lor corespunzătoare şi criteriile specifice de raportare, după cum 
urmează: 

Oraj 
- Utilizat pentru a raporta oraj cu precipitaţii în conformitate cu modelul 

prezentat în Tabelele A3-1 şi A3-2. Dacă tunetul se produce în timpul 
celor 10 minute care preced momentul observaţiei, dar nu se observă nici 
o precipitaţie la aerodrom, trebuie să se raporteze abrevierea "TS" fără alt 
calificativ. 

TS 

Care îngheaţă 
- picături de apă sau precipitaţii suprarăcite, acest descriptor însoţind numai 

tipurile de fenomene meteorologice de timp prezent în conformitate cu 
modelul prezentat prin proceduri specifice) 

FZ 

 

Notă: La aerodromurile cu personal observator (umani), echipamentul de detectare a 
trăsnetului poate completa observările umane. Pentru aerodromurile cu sisteme de 
observare automată, “Manualul privind sistemele automate de observare meteorologică la 
aerodromuri” (Doc 9837) prezintă îndrumări privind utilizarea echipamentelor de detectare a 
trăsnetelor destinate raportării orajelor.  

 

4.4.2.6 În mesajele regulate şi speciale de observaţii meteorologice difuzate pe plan local şi 
în mesajele METAR şi SPECI trebuie raportate următoarele caracteristici ale 
fenomenelor meteorologice de tip prezent precizându-se abrevierile lor 
corespunzătoare şi criteriile specifice de raportare, după cum urmează: 

 

 

Aversă 
- Utilizat pentru a raporta aversă în conformitate cu modelul prezentat prin 

proceduri specifice Aversele observate în vecinătatea aerodromului 
trebuie raportate sub forma "VCSH" fără nici o indicaţie asupra tipului sau 
intensităţii precipitaţiei. 

SH 

Transport la înălţime 
- Descriptor folosit în conformitate cu modelul prezentat în Tabelele A3-1 şi 

A3-2 cu tipurile de fenomene meteorologice de timp prezent ridicate de 
vânt la o înălţime de 2 m (6 ft) sau mai mult deasupra solului. 

BL 

Transport la sol 
- Descriptor folosit în conformitate cu modelul prezentat în Tabelele A3-1 şi 

A3-2  cu tipurile de fenomene meteorologice de timp prezent ridicate de 
vânt la mai puţin de 2 m (6 ft) deasupra solului. 

DR 

 

Subţire 
- (ceaţă sub 2 m (6 ft)  deasupra nivelului solului). 

MI 

Bancuri 
- (bancuri de ceaţă acoperind din loc în loc aerodromul). 

BC 
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Parţial 
- (o mare parte a aerodromului este acoperită de ceaţă, în timp ce restul 

este degajat). 
 

PR 

 
4.4.2.7 În mesajele regulate şi speciale de observaţii meteorologice difuzate pe plan local şi în mesajele 

METAR şi SPECI, în cazul în care aversele (SH) menţionate la punctul 4.4.2.6 nu pot fi determinate pe 
baza unei metode care ia în considerare prezenţa norului convectiv, precipitaţia nu trebuie 
caracterizată prin SH 

4.4.2.8 În mesajele regulate şi speciale de observaţii meteorologice difuzate pe plan local şi în mesajele 
METAR şi SPECI intensitatea fenomenelor meteorologice de tip prezent sau, după caz, apropierea lor 
de aerodrom trebuie raportată după cum urmează: 

 (mesaje regulate şi speciale de 
observaţii meteorologice 
difuzate pe plan local) 

 

(METAR şi SPECI) 

Slab FBL - 

Moderat MOD (fără indicaţie) 

Puternic HVY + 

Se raportează numai cu tipurile de fenomene meteorologice de timp prezent în conformitate cu 
exemplele din Tabelele A3-1 şi A3-2. Intensitatea slabă trebuie să fie indicată doar pentru 
precipitaţii. 

Apropiere (Vecinătate) 
- Aproximativ 16 km de la punctul de referinţă al 

aerodromului şi utilizat doar în mesajele METAR şi 
SPECI cu tipurile de fenomene meteorologice de timp 
prezent în conformitate cu exemplele din Tabelul A3-2 
când nu este raportat conform prevederilor de la 4.4.2.5 
şi 4.4.2.6  
[În redacția Ordinului nr.10/GEN din 19 februarie 2019] 

VC 

4.4.2.9 În mesajele regulate şi speciale de observaţii meteorologice difuzate pe plan local şi în mesajele 
METAR şi SPECI trebuie raportate: 

a) una până la maxim trei din abrevierile fenomenelor meteorologice de timp prezent enumerate la 4.4.2.3 
şi 4.4.2.4 la necesitate, împreună cu indicaţiile caracteristicilor de la 4.4.2.5 şi 4.4.2.6 dacă este cazul, 
caracteristicile, intensitatea sau apropierea faţă de aerodrom (4.4.2.8), în scopul unei descrieri 
complete a timpului prezent observat la aerodrom sau în vecinătatea lui, semnificativ pentru 
operaţiunile de zbor. 

b) intensitatea sau vecinătatea, după caz, trebuie raportată prima, urmată de caracteristicile şi tipul 
fenomenului meteorologic; şi 

c) când sunt observate două tipuri diferite de fenomene meteorologice trebuie raportate în două grupe 
distincte, indicatorul de intensitate sau de apropiere referindu-se la fenomenul care urmează acestui 
indicator. Totuşi, dacă există mai multe tipuri de precipitaţii în momentul observaţiei, acestea trebuie 
raportate într-o singură grupă, tipul fenomenului meteorologic dominant fiind indicat primul şi precedat 
de un singur indicator de intensitate care să caracterizeze intensitatea de ansamblu a fenomenelor. 
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4.4.2.10 În mesajele regulate şi speciale de observaţii meteorologice difuzate pe plan local şi în mesajele 
METAR şi SPECI fenomenele meteorologice de timp prezent ar trebui înlocuite cu "//" atunci când 
aceste fenomene nu pot fi observate de sistemul de observare automat, datorită unei defecţiuni 
temporare a sistemului / senzorului. 

4.5 Norii 
4.5.1 Amplasare 
În cazul în care sunt utilizate instrumente pentru măsurarea nebulozităţii şi înălţimii bazei norilor, observaţiile 
reprezentative trebuie să fie obţinute prin utilizarea unor senzori instalaţi corespunzător. La aerodromurile cu 
piste de decolare/aterizare (PDA) instrumentale, care prevăd utilizarea procedurilor de zbor instrumentale, atât 
de precizie cât şi de neprecizie, pentru mesajele regulate şi speciale de observaţii meteorologice difuzate pe 
plan local, senzorii pentru observarea nebulozităţii şi înălţimii bazei norilor trebuie să fie instalaţi pentru a 
furniza cele mai bune indicaţii ale nebulozităţii şi înălţimii bazei norilor în zona pragului pistei în serviciu. În 
acest scop, senzorul trebuie să fie instalat la o distanţă nu mai mare de 1200 m (4000ft) de la pragul pistei în 
serviciu. La aerodromurile cu piste de decolare/aterizare (PDA) neinstrumentale, care prevăd doar operațiuni 
de zbor în conformitate cu regulile de zbor la vedere (VFR), senzorii pentru observarea nebulozităţii şi înălţimii 
bazei norilor pot să fie instalaţi în locurile în care să asigure că observaţiile privind sunt reprezentative pentru 
condiţiile la aerodrom şi pentru vecinătatea acestuia.   
 
4.5.2 Afişare 
În cazul în care sunt utilizate echipamente automate pentru măsurarea înălţimii bazei norilor, 
indicatoarele/afişajele pentru înălţimea bazei norilor trebuie să fie localizate la staţia meteorologică aeronautică 
şi trebuie să corespundă cu indicatoarele/afişajele instalate la unităţile serviciilor de trafic aerian. Indicatoarele 
de la staţia meteorologică şi de la unităţile serviciilor de trafic aerian trebuie să fie conectate la aceeaşi senzori, 
iar în cazurile când, conform prevederilor de mai sus, sunt necesari şi senzori suplimentari, indicatoarele 
trebuie să fie marcate cu claritate, precizându-se zona supravegheată de fiecare din senzori. 
 

4.5.3 Nivel de referinţă 
Înălţimea bazei norilor trebuie să fie raportată, în mod normal, deasupra cotei aerodromului. În cazul în care 
este utilizată o pistă instrumentală cu apropiere de precizie care are cota pragului cu 15 m (50 ft) sau mai mult 
sub cota aerodromului, trebuie stabilite proceduri locale pentru ca înălţimea bazei norilor raportată aeronavelor 
la sosire, să fie măsurată faţă de cota pragului. În cazul mesajelor provenite de la platformele maritime, 
înălţimea bazei norilor trebuie să fie raportată deasupra nivelului mării. 

4.5.4 Raportare 
4.5.4.1 În mesajele regulate şi speciale distribuite pe plan local şi în METAR şi SPECI, înălţimea bazei norilor 

trebuie să fie raportată în multipli de 30 m (100 ft) până la 3000 m (10000 ft).  
4.5.4.2 La aerodromurile unde pentru aterizări şi decolări sunt stabilite proceduri de operare în condiţii de 

vizibilitate redusă (low-visibility procedures) şi dacă este prevăzut de acordul încheiat între furnizorul de 
servici de meteorologie aeronautică şi furnizorul de servicii ATS respectiv, în mesajele regulate şi 
speciale distribuite pe plan local, înălţimea bazei norilor trebuie să fie raportată în multipli de 15m (50 ft) 
pena la înălțimea de 90m (300 ft), în multipli  de 30 m (100 ft) între 90m (300 ft)  şi 3000 m (10000 ft), 
iar vizibilitatea verticală în multipli de 15m (50 ft) inclusiv pena la înălțimea de 90m (300 ft), în multipli  
de 30 m (100 ft) între 90m (300 ft)  şi 600 m (2000 ft). 

4.5.4.3 În mesajele regulate şi speciale de observaţii meteorologice difuzate pe plan local şi în mesajele 
METAR şi SPECI: 

a) nebulozitatea trebuie raportată cu ajutorul următoarelor abrevieri: "FEW" (1-2 optimi), "SCT" (3-4 
optimi), "BKN" (5-7 optimi), sau "OVC" (8 optimi); 
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b) norii Cumulonimbus şi norii Cumulus congestus trebuie raportaţi cu abrevierile "CB" şi respectiv 
"TCU"; 

c) vizibilitatea verticală trebuie să fie raportată în multipli de 30 m (100 ft) până la 600 m (2 000 ft); 
d) în absenţa norilor semnificativi din punct de vedere operaţional, şi în cazul în care nu trebuie 

raportată vizibilitatea verticală şi dacă abrevierea "CAVOK" nu poate fi utilizată, trebuie utilizată 
abrevierea "NSC"; 

e) dacă mai multe straturi sau mase noroase semnificative din punct de vedere operaţional sunt 
observate, nebulozitatea şi înălţimea bazei norilor trebuie raportată în ordine crescătoare ţinând 
seama de înălţimea bazei norilor şi în conformitate cu următoarele criterii: 

1) stratul sau masa noroasă cea mai joasă, oricare ar fi nebulozitatea, sub forma FEW, SCT, BKN 
sau OVC după caz; 

2) următorul strat sau masă noroasă şi care acoperă mai mult de 2/8, sub forma SCT, BKN sau OVC 
după caz; 

3) următorul strat sau masa noroasă şi care acoperă mai mult de 4/8, sub forma BKN sau OVC după 
caz; şi 

4) norii Cumulonimbus şi/sau Cumulus congestus oricând sunt observaţi dar nu au fost raportaţi la 
punctele 1), 2) sau 3) de mai sus; 

f) dacă baza norilor este neregulată, zdrenţuită sau variază rapid înălţimea minimă a bazei norilor, 
sau fragmentelor de nori, trebuie raportată; şi 

g) dacă un strat individual de nori sau o masă noroasă se compune din nori Cumulonimbus şi TCU 
care au aceeaşi bază, tipul norilor trebuie raportat doar ca şi Cumulonimbus.  

Notă: Termenul TCU este utilizat pentru a indica un nor Cumulus congestus cu mare dezvoltare pe 
verticală. 

4.5.4.4 Orice valoare observată conform 4.5.4.1, 4.5.4.2 şi 4.5.4.3 c) care nu corespunde scării de raportare 
utilizate trebuie să fie rotunjită inferior la valoarea inferioară cea mai apropiată. 

4.5.4.5 În mesajele regulate şi speciale de observaţii meteorologice difuzate pe plan local: 
a) trebuie să fie incluse şi unităţile de măsură pentru înălţimea bazei norilor şi vizibilitatea verticală, 

după caz; şi  
b) atunci când se utilizează mai multe piste şi înălţimea bazei norilor este observată cu ajutorul 

instrumentelor pentru toate aceste piste, trebuie să fie raportate toate valorile disponibile pentru 
fiecare din acestea împreună cu pistele la care se referă aceste valori. 

c) la aerodromurile cu piste de decolare/aterizare (PDA) neinstrumentale, care prevăd doar operațiuni 
de zbor în conformitate cu regulile de zbor la vedere (VFR), poate fi raportată valoarea bazei norilor 
reprezentativă pentru condiţiile la aerodrom şi pentru vecinătatea acestuia.   

4.5.4.6 În mesajele METAR şi SPECI automate: 
a) când tipul norilor nu poate fi observat de sistemul automat de observare meteorologică, în fiecare 

grupă de nori tipul norului trebuie să fie înlocuit cu "///"; 
b) când nu sunt detectaţi nori de sistemul automat de observare meteorologică, aceasta trebuie 

indicată utilizând abrevierea "NCD"; şi 
c) când sunt detectaţi nori Cumulonimbus sau Cumulus congestus de către sistemul automat de 

observare meteorologică şi nebulozitatea şi înălţimea bazei norilor nu poate fi observată, 
nebulozitatea şi înălţimea bazei norilor trebuie să fie înlocuite cu "//////".  

d) vizibilitatea verticală trebuie înlocuită cu "///" atunci când cerul este acoperit şi valoarea vizibilităţii 
verticale nu poate fi determinată de sistemul de observare automată datorită unei defecţiuni 
temporare a sistemului / senzorului. 

4.6 Temperatura aerului şi temperatura punctului de rouă 
4.6.1 Afişare 
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În cazul în care sunt utilizate echipamente automate pentru măsurarea temperaturii aerului şi temperaturii 
punctului de rouă, indicatoarele/afişajele pentru temperatura aerului şi temperatura punctului de rouă trebuie 
să fie localizate la staţia meteorologică aeronautică şi trebuie să corespundă cu indicatoarele/afişajele 
instalate la unităţile serviciilor de trafic aerian. Indicatoarele de la staţia meteorologică şi de la unităţile 
serviciilor de trafic aerian trebuie să fie conectate la aceeaşi senzori. 

4.6.2 Raportare 
4.6.2.1 În mesajele regulate şi speciale de observaţii meteorologice difuzate pe plan local şi în mesajele 

METAR şi SPECI temperatura aerului şi temperatura punctului de rouă trebuie să fie raportate în 
multipli de grade Celsius întregi. Orice valori observate care nu se încadrează în intervalele de 
raportare trebuie să fie rotunjite la gradul întreg cel mai apropiat, cu valorile observate ale căror primă 
zecimală este 5 (0,5°) rotunjite la gradul Celsius întreg imediat superior. 

4.6.2.2 În mesajele regulate şi speciale de observaţii meteorologice difuzate pe plan local şi în mesajele 
METAR şi SPECI temperaturile sub 0° C trebuie să fie identificate. 

4.7 Presiunea atmosferică 
4.7.1 Afişare 
În cazul în care sunt utilizate echipamente automate pentru măsurarea presiunii, indicatoarele/afişajele 
QNHului şi, dacă este necesar a QFE-ului, în conformitate cu 4.7.3.2 b), trebuie să fie localizate la staţia 
meteorologică aeronautică şi trebuie să corespundă cu indicatoarele/afişajele instalate la unităţile serviciilor de 
trafic aerian. Dacă valorile QFE sunt calculate pentru mai multe piste, în conformitate cu 4.7.3.2 d), 
indicatoarele/afişajele trebuie să identifice afişajele trebuie să fie marcate cu claritate, pentru a identifica la 
care se referă valorile afişate ale QFE 

4.7.2 Nivel de referinţă 
La calcularea QFE trebuie utilizat ca nivel de referinţă cota aerodromului. Pentru piste cu apropiere fără 
precizie ce au pragurile situate cu 2 m sau mai mult sub cota aerodromului şi, dacă se consideră necesar, 
pentru piste cu apropiere de precizie, valorile QFE trebuie calculate în funcţie de cota pragului respectiv. 

4.7.3 Raportare 

4.7.3.1 În mesajele regulate şi speciale de observaţii meteorologice difuzate pe plan local şi în mesajele 
METAR şi SPECI, QNH şi QFE trebuie calculate cu zecimi de hectoPascal şi trebuie raportate în 
multipli de hPa întregi, utilizând 4 cifre. Orice valoare observată care nu se încadrează în intervalele 
de raportare trebuie să fie rotunjite la hectopascalul întreg inferior. 

4.7.3.2 În mesajele regulate şi speciale de observaţii meteorologice difuzate pe plan local: 
a) trebuie să fie inclus QNH-ul;  
b) QFE trebuie inclus în mod regulat, doar dacă este solicitat de către utilizatori sau agreat pe plan local 

între serviciile meteorologice aeronautice şi serviciile de trafic aerian;  
c) trebuie să fie incluse şi unităţile de măsură pentru valorile QNH şi QFE;  
d) dacă valorile QFE sunt cerute pentru mai mult de o pistă, valorile QFE trebuie să fie raportate pentru 

fiecare pistă împreună cu indicarea pistei la care se referă fiecare din aceste valori. 
4.7.3.3 În mesajele METAR şi SPECI trebuie să fie raportate doar valorile QNH. 

 
4.8 Informaţii suplimentare 

4.8.1 Raportare 
4.8.1.1 În mesajele regulate şi speciale de observaţii meteorologice difuzate pe plan local şi în mesajele 

METAR şi SPECI, următoarele fenomene meteorologice recente, adică fenomenele meteorologice care 
au fost observate la aerodrom în ultima oră sau în intervalul de timp de la ultimul mesaj regulat de 
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observaţii meteorologice dacă acesta este mai mic de o oră, dar nu mai sunt prezente în momentul 
observaţiei trebuie să fie raportate, ca informaţii suplimentare, folosindu-se maxim trei grupe în 
conformitate cu procedurile specifice: 
- Precipitaţii care îngheaţă 
- Precipitaţii moderate sau puternice (inclusiv aversele) 
- Transport de zăpadă la înălţime 
- Furtună de praf, furtună de nisip 
- Oraj 
- Trombă (terestră sau marină) 
- Cenuşă vulcanică 

Notă:   Furnizorul de servicii meteorologice aeronautice, în consultare cu utilizatorii, poate conveni să nu 
furnizeze informaţii privind fenomenele meteorologice recente în cazul în care se emit şi difuzează 
mesajele SPECI. 

4.8.1.2 În mesajele regulate şi speciale de observaţii meteorologice difuzate pe plan local următoarele 
fenomene meteorologice sau combinaţii ale acestora trebuie să fie raportate ca informaţii suplimentare: 

- Nori Cumulonimbus CB 

- Oraj TS 

- Turbulenţă moderată sau puternică MOD TURB, SEV TURB 

- Forfecarea vântului WS 

- Grindină GR 

- Linie de vijelie puternică SEV SQL 

- Givraj moderat sau puternic MOD ICE, SEV ICE 

- Precipitaţii care îngheaţă FZDZ, FZRA 

- Unde orografice puternice SEV MTW 

- Furtună de praf, furtună de nisip DS, SS 

- Transport de zăpadă la înălţime BLSN 

- Trombă (terestră sau marină) FC 

 
Localizarea fenomenelor meteorologice trebuie să fie indicată. Dacă este necesar trebuie să fie incluse 
informaţii suplimentare în limbaj clar abreviat. 

4.8.1.3 În mesajele METAR şi SPECI automate, în plus faţă de fenomenele meteorologice recente enumerate 
la 4.8.1.1 mai sus, când tipul precipitaţiei nu poate fi determinat de sistemul automat de observare 
meteorologică, precipitaţia recentă necunoscută trebuie să fie raportată în conformitate cu modelul 
specificat în Tabelul A3-2. 
Notă: Furnizorul de servicii meteorologice aeronautice, în consultare cu utilizatorii, poate conveni să 
nu furnizeze informaţii privind fenomenele meteorologice recente în cazul în care se emit şi difuzează 
mesajele SPECI. 
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4.8.1.4 În mesajele METAR şi SPECI, când condiţiile locale o permit, trebuie să fie raportate informaţiile cu 
privire la forfecarea vântului. 

Notă:  Condiţiile locale menţionate anterior cuprind cazurile de forfecare a vântului de natură 
persistentă care pot fi legate de inversiuni de temperatură la joasă înălţime sau de topografie locală, 
dar ele nu sunt neapărat limitate la aceste cazuri. 

4.8.1.5  Până la data de 3 noiembrie 2021, în mesajele METAR şi SPECI trebuie să fie incluse următoarele 
informații ca informații suplimentare: 
a) informațiile asupra temperaturii suprafeței mării și asupra stării mării de la stațiile meteorologice 

aeronautice situate pe platformele marine în scopul deservirii operațiunile de zbor cu elicoptere;  
b) informațiile despre starea pistei furnizate de către administrația aeroportului; 
Notă: Codificările pentru starea mării şi starea pistei sunt efectuate conform documentului OMM nr. 
306, Manualul de coduri, volumul I.1, partea A - Coduri alfanumerice, Tabelele de cod 3700, 0366, 
0519, 0919 şi 1079.” 

4.8.1.6 Începând cu data de 4 noiembrie 2021, în mesajele METAR și SPECI, informațiile privind temperatura 
pe mare și starea mării sau înălțimea semnificativă a valurilor de la stațiile meteorologice aeronautice 
stabilite pe structuri offshore în sprijinul operațiunilor cu elicopter trebuie incluse în informațiile 
suplimentare , în conformitate cu acordul regional de navigație aeriană.  
Notă: Starea mării este specificată în Manualul privind codurile (OMM nr.306), volumul I.1, partea A - 
codurile alfanumerice, tabelul de cod 3700.” 
 
[În redacția Ordinului nr.39/GEN din 23 septembrie 2020] 
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Tabelul A3-2 Model pentru mesajele METAR și SPECI (aplicabil până la data de 

3 noiembrie 2021) [În redacția Ordinului nr.39/GEN din 23 septembrie 2020] 

Key: M   = inclusion mandatory, part of every message; 

C = inclusion conditional, dependent on meteorological conditions or method of observation; 

O = inclusion optional. 

Note 1.— The ranges and resolutions for the numerical elements  included  in  METAR  and  SPECI  are  shown  in 

Table A3-5 of this appendix. 

Note 2.— The explanations for the abbreviations can be found in the PANS-ABC (Doc 8400). 

Element as specified 

in Chapter 4 

 
Detailed content 

 
Template(s) 

 
Examples 

Identification of the 

type of report (M) 

Type of report (M) METAR, METAR COR, SPECI or SPECI COR METAR 

METAR COR 

SPECI 

Location indicator (M) ICAO location indicator (M) nnnn YUDO1 

Time of the 

observation (M) 

Day and actual time of the 

observation in UTC (M) 

nnnnnnZ 221630Z 

Identification of an 

automated or missing 

report (C)2 

Automated or missing report 

identifier (C) 

AUTO or NIL AUTO 

NIL 

END OF METAR IF THE REPORT IS MISSING. 

Surface wind (M) Wind direction (M) nnn VRB 24004MPS VRB01MPS 

(24008KT) (VRB02KT) 

19006MPS 

(19012KT) 

00000MPS 

(00000KT) 

140P49MPS 

(140P99KT) 

12003G09MPS 

(12006G18KT) 

24008G14MPS 

(24016G28KT) 

02005MPS 350V070 

(02010KT 350V070) 

Wind speed (M) [P]nn[n] 

Significant speed variations (C)3 G[P]nn[n] 

Units of measurement (M) MPS (or KT) 

Significant directional 

variations (C)4 

nnnVnnn — 

Visibility (M) Prevailing or minimum 

visibility (M)5 

nnnn C 

A 

V 

O 

K 

0350 CAVOK 

7000 

9999 

0800 

 Minimum visibility and 

direction of the minimum 

visibility (C)6 

nnnn[N] or nnnn[NE] or nnnn[E] or nnnn[SE] or 

nnnn[S] or nnnn[SW] or nnnn[W] or nnnn[NW] 

2000 1200NW 

6000 2800E 

6000 2800 

Runway visual range 

(C)7 

Name of the element (M) R R32/0400 

R12R/1700 

R10/M0050 

R14L/P2000 

Runway (M) nn[L]/or nn[C]/or nn[R]/ 

 Runway visual range (M) [P or M]nnnn R16L/0650 R16C/0500 

R16R/0450 R17L/0450 

 Runway visual range past 

tendency (C)8 

U, D or N R12/1100U  

R26/0550N R20/0800D 

R12/0700 
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Element as specified 

in Chapter 4 

 
Detailed content 

 
Template(s) 

 
Examples 

Present weather 

(C)2, 9 

Intensity or proximity of present 

weather (C)10 

– or + — VC   
C 
A 
V 
O 
K 

 

 Characteristics and type of 

present weather (M)11 

DZ or RA or 

SN or SG or 

PL or DS or 

SS or 

FZDZ or 

FZRA or 

FZUP12 or 

FC13 or 

SHGR or 

SHGS or 

SHRA or 

SHSN or 

SHUP12 or 

TSGR or 

TSGS or 

TSRA or 

TSSN or 

TSUP12 or 

UP12 

FG or BR or 

SA or DU or 

HZ or FU or 

VA or SQ or 

PO or TS or 

BCFG or 

BLDU or 

BLSA or 

BLSN or 

DRDU or 

DRSA or 

DRSN or 

FZFG or 

MIFG or 

PRFG or //12 

FG or PO or 

FC or DS or 

SS or TS or 

SH or BLSN or 

BLSA or 

BLDU or VA 

RA HZ 

+TSRA FG 

+DZ VA 

–SN MIFG 

 
+TSRASN 

–SNRA 

 
DZ FG 

+SHSN BLSN 

UP 

FZUP  

TSUP FZUP 

 
// 

VCFG 

VCSH 

VCTS 

VCBLSA 

 

Cloud (M)14 Cloud amount and 

height of cloud base or 

vertical visibility (M) 

FEWnnn or 

SCTnnn or 

BKNnnn or 

OVCnnn or 

FEW///12 or 

SCT///12 or 

BKN///12 or 

OVC///12 or 

///nnn12 or 

//////12 

VVnnn or 

VV///12 

NSC or 

NCD12 

FEW015 

OVC030 

 
SCT010 OVC020 

 
BKN/// 

VV005 

VV/// 

 

 
 

///015 

 
NSC 

 Cloud type (C)2 CB or 
TCU or ///12 

—  BKN009TCU NCD  

     SCT008 BKN025CB 

//////CB 

BKN025///  

Air and dew-point 

temperature (M) 

Air and dew-point temperature 

(M) 

[M]nn/[M]nn 17/10 

02/M08 

M01/M10 

Pressure values (M) Name of the element (M) Q Q0995 

Q1009 

Q1022 

Q0987 

QNH (M) nnnn 

Supplementary 

information (C) 

Recent weather (C)2, 9 REFZDZ or REFZRA or REDZ or RE[SH]RA or RE[SH]SN or 

RESG or RESHGR or RESHGS or REBLSN or RESS or 

REDS or RETSRA or RETSSN or RETSGR or RETSGS or 

RETS or REFC or REVA or REPL or REUP12 or REFZUP12 or 

RETSUP12 or RESHUP12 

REFZRA 

RETSRA 

Wind shear (C)2 WS Rnn[L] or WS Rnn[C] or WS Rnn[R] or WS ALL RWY WS R03 

WS ALL RWY 

WS R18C 

Sea-surface temperature and 

state of the sea or significant 

wave height (C)15 

W[M]nn/Sn or W[M]nn/Hn[n][n] W15/S2 

W12/H75 
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Notes.— 

1. Fictitious location. 

2. To be included whenever applicable. 

3. To be included in accordance with 4.1.5.2 c). 

4. To be included in accordance with 4.1.5.2 b) 1). 

5. To be included in accordance with 4.2.4.4 b). 

6. To be included in accordance with 4.2.4.4 a). 

7. To be included if visibility or runway visual range < 1 500 m; for up to a maximum of four runways in accordance with 4.3.6.5 b). 

8. To be included in accordance with 4.3.6.6. 

9. One or more, up to a maximum of three groups, in accordance with 4.4.2.9 a), 4.8.1.1 and Appendix 5, 2.2.4.1. 

Element as specified 

in Chapter 4 

 
Detailed content 

 
Template(s) 

 
Examples 

 State 

of the 

runway 

(C)16 

Runway designator 

(M) 

R nn[L]/ or Rnn[C]/ or Rnn[R]/ R/SNOCLO R99/421594 

R/SNOCLO 

R14L/CLRD// 
Runway deposits (M) n or / CLRD// 

Extent of runway 

contamination (M) 

n or / 

Depth of deposit (M) nn or // 

Friction coefficient or 

braking action (M) 

nn or // 

Trend forecast (O)17 Change indicator (M)18 NOSIG BECMG or TEMPO NOSIG BECMG FEW020 

 
TEMPO 25018G25MPS 

(TEMPO 25036G50KT) 

 
BECMG FM1030 TL1130 CAVOK 

BECMG TL1700 0800 FG 

BECMG AT1800 9000 NSW 

BECMG FM1900 0500 +SNRA 

BECMG FM1100 SN TEMPO FM1130 BLSN 
 

TEMPO FM0330 TL0430 FZRA 

TEMPO TL1200 0600 BECMG AT1200 8000 

NSW NSC 

 
BECMG AT1130 OVC010 

 
TEMPO TL1530 +SHRA BKN012CB 

Period of change (C)2 FMnnnn and/or 

TLnnnn 

or 

ATnnnn 

Wind (C)2 nnn[P]nn[n][G[P]nn[n]]MPS 

(or nnn[P]nn[G[P]nn]KT) 

Prevailing visibility (C)2 nnnn C 

A 

V 

O 

K 

Weather phenomenon: 

intensity (C)10 

– or + — N 

S 

W Weather phenomenon: 

characteristics and 

type (C)2, 9, 11 

DZ or RA or 

SN or SG or 

PL or DS or 

SS or 

FZDZ or 

FZRA or 

SHGR or 

SHGS or 

SHRA or 

SHSN or 

TSGR or 

TSGS or 

TSRA or 

TSSN 

FG or BR or 

SA or DU or 

HZ or FU or 

VA or SQ or 

PO or FC or 

TS or 

BCFG or 

BLDU or 

BLSA or 

BLSN or 

DRDU or 

DRSA or 

DRSN or 

FZFG or 

MIFG or 

PRFG 

Cloud amount and height of cloud 

base or vertical visibility (C)2, 14 

FEWnnn or 

SCTnnn or 

BKNnnn or 

OVCnnn 

VVnnn or 

VV/// 

N 

S 

C 

Cloud type (C)2,14 CB or TCU — 
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10. To be included whenever applicable; no qualifier for moderate intensity in accordance with 4.4.2.8. 

11. Precipitation types listed under 4.4.2.3 a) may be combined in accordance with 4.4.2.9 c) and Appendix 5, 2.2.4.1. Only moderate or heavy precipitation to be indicated 

in trend forecasts in accordance with Appendix 5, 2.2.4.1. 

12. For automated reports only. 
13. Heavy used to indicate tornado or waterspout; moderate (no qualifier) to indicate funnel cloud not reaching the ground. 

14. Up to four cloud layers in accordance with 4.5.4.3 e). 

15. To be included in accordance with 4.8.1.5 a). 

16. To be included in accordance with 4.8.1.5 b) until 3 November 2021. 

17. To be included in accordance with Chapter 6, 6.3.2. 

18. Number of change indicators to be kept to a minimum in accordance with Appendix 5, 2.2.1, normally not exceeding three groups. 
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Tabelul A3-2. Model pentru mesajele METAR și SPECI (aplicabil după data de 

4 noiembrie 2021) [În redacția Ordinului nr.39/GEN din 23 septembrie 2020] 

Key: M   = inclusion mandatory, part of every message; 

C = inclusion conditional, dependent on meteorological conditions or method of observation; 

O = inclusion optional. 

Note 1.— The ranges and resolutions for the numerical elements  included  in  METAR  and  SPECI  are  shown  in 

Table A3-5 of this appendix. 

Note 2.— The explanations for the abbreviations can be found in the PANS-ABC (Doc 8400). 

Element as specified 

in Chapter 4 

 
Detailed content 

 
Template(s) 

 
Examples 

Identification of the 

type of report (M) 

Type of report (M) METAR, METAR COR, SPECI or SPECI COR METAR 

METAR COR 

SPECI 

Location indicator (M) ICAO location indicator (M) nnnn YUDO1 

Time of the 

observation (M) 

Day and actual time of the 

observation in UTC (M) 

nnnnnnZ 221630Z 

Identification of an 

automated or missing 

report (C)2 

Automated or missing report 

identifier (C) 

AUTO or NIL AUTO 

NIL 

END OF METAR IF THE REPORT IS MISSING. 

Surface wind (M) Wind direction (M) Nnn or ///12 VRB 24004MPS                       VRB01MPS 

///10MPS  

(24008KT) (VRB02KT)     240//KT 

19006MPS                       /////KT 

(19012KT) 

00000MPS 

(00000KT) 

140P49MPS 

(140P99KT) 

12003G09MPS 

(12006G18KT) 

24008G14MPS 

(24016G28KT) 

02005MPS 350V070 

(02010KT 350V070) 

Wind speed (M) [P]nn[n] or //12 

Significant speed variations (C)3 G[P]nn[n] 

Units of measurement (M) MPS (or KT) 

Significant directional 

variations (C)4 

nnnVnnn — 

Visibility (M) Prevailing or minimum 

visibility (M)5 

Nnnn or ////12 C 

A 

V 

O 

K 

0350 //// 

                                      CAVOK 

7000 

9999 

0800 

 Minimum visibility and 

direction of the minimum 

visibility (C)6 

nnnn[N] or nnnn[NE] or nnnn[E] or nnnn[SE] or 

nnnn[S] or nnnn[SW] or nnnn[W] or nnnn[NW] 

2000 1200NW 

6000 2800E 

6000 2800 

Runway visual range 

(C)7 

Name of the element (M) R R32/0400 

R12R/1700 

R10/M0050 

R14L/P2000 

Runway (M) nn[L]/or nn[C]/or nn[R]/ 

 Runway visual range (M) [P or M]nnnn or ////12 R16L/0650 R16C/0500 

R16L/////R10/////  

R16R/0450 R17L/0450 

 Runway visual range past 
tendency (C)8 

U, D or N R12/1100U  

R20/0800D 

R26/0550N  

R12/0700 
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Element as specified 

in Chapter 4 

 
Detailed content 

 
Template(s) 

 
Examples 

Present weather 

(C)2, 9 

Intensity or proximity of present 

weather (C)10 

– or + — VC C 
A 
V 
O 
K 

 

 Characteristics and type of 

present weather (M)11 

DZ or RA or 

SN or SG or 

PL or DS or 

SS or 

FZDZ or 

FZRA or 

FZUP12 or 

FC13 or 

SHGR or 

SHGS or 

SHRA or 

SHSN or 

SHUP12 or 

TSGR or 

TSGS or 

TSRA or 

TSSN or 

TSUP12 or 

UP12 

FG or BR or 

SA or DU or 

HZ or FU or 

VA or SQ or 

PO or TS or 

BCFG or 

BLDU or 

BLSA or 

BLSN or 

DRDU or 

DRSA or 

DRSN or 

FZFG or 

MIFG or 

PRFG or //12 

FG or PO or 

FC or DS or 

SS or TS or 

SH or BLSN or 

BLSA or 

BLDU or VA 

RA HZ 

+TSRA FG 

+DZ VA 

–SN MIFG 

 
+TSRASN 

–SNRA 

 
DZ FG 

+SHSN BLSN 

UP 

FZUP  

TSUP FZUP 

 
// 

VCFG 

VCSH 

VCTS 

VCBLSA 

 

Cloud (M)14 Cloud amount and 

height of cloud base or 

vertical visibility (M) 

FEWnnn or 

SCTnnn or 

BKNnnn or 

OVCnnn or 

FEW///12 or 

SCT///12 or 

BKN///12 or 

OVC///12 or 

///nnn12 or 

//////12 

VVnnn or 

VV///12 

NSC or 

NCD12 

FEW015 

OVC030 

 
SCT010 OVC020 

 
BKN/// 

VV005 

VV/// 

 

 
 

///015 

 
NSC 

 Cloud type (C)2 CB or 
TCU or ///12 

—  BKN009TCU NCD  

     SCT008 BKN025CB 

//////CB 

 

/////////BKN///TCU 

BKN025///  

Air and dew-point 

temperature (M) 

Air and dew-point temperature 

(M) 

[M]nn/[M]nn or ///[M]nn12 or [M]nn///12 or /////12 17/10                      ///10 17/// ///// 

02/M08 

M01/M10 

Pressure values (M) Name of the element (M) Q Q0995 

Q1009 

Q1022     

Q0987             

Q//// 

QNH (M) Nnnn or /////12 

Supplementary 

information (C) 

Recent weather (C)2, 9 REFZDZ or REFZRA or REDZ or RE[SH]RA or RE[SH]SN or 

RESG or RESHGR or RESHGS or REBLSN or RESS or 

REDS or RETSRA or RETSSN or RETSGR or RETSGS or 

RETS or REFC or REVA or REPL or REUP12 or REFZUP12 or 

RETSUP12 or RESHUP12 or RE//12 

REFZRA 

RETSRA 

Wind shear (C)2 WS Rnn[L] or WS Rnn[C] or WS Rnn[R] or WS ALL RWY WS R03 

WS ALL RWY 

WS R18C 

Sea-surface temperature and 

state of the sea or significant 

wave height (C)15 

 W[M]nn/Sn or W///Sn or W[M]nn/S/ or W[M]nn/Hn[n][n] or 
W///Hn[n][n] or W[M]nn/H/// 

W15/S2 

W12/H75 

W///S3         
WM01/S/    
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W///H104    
W///H/// 
W17/H///  
W///S/ 

 

 

 

 

 

 

 

Element as specified 

in Chapter 4 

 
Detailed content 

 
Template(s) 

 
Examples 

Trend forecast (O)16 Change indicator (M)17 NOSIG BECMG or TEMPO NOSIG BECMG FEW020 

 
TEMPO 25018G25MPS 

(TEMPO 25036G50KT) 

 
BECMG FM1030 TL1130 CAVOK 

BECMG TL1700 0800 FG 

BECMG AT1800 9000 NSW 

BECMG FM1900 0500 +SNRA 

BECMG FM1100 SN TEMPO FM1130 BLSN 
 

TEMPO FM0330 TL0430 FZRA 

TEMPO TL1200 0600 BECMG AT1200 8000 

NSW NSC 

 
BECMG AT1130 OVC010 

 
TEMPO TL1530 +SHRA BKN012CB 

Period of change (C)2 FMnnnn and/or 

TLnnnn 

or 

ATnnnn 

Wind (C)2 nnn[P]nn[n][G[P]nn[n]]MPS 

(or nnn[P]nn[G[P]nn]KT) 

Prevailing visibility (C)2 nnnn C 

A 

V 

O 

K 

Weather phenomenon: 

intensity (C)10 

– or + — N 

S 

W 
Weather phenomenon: 

characteristics and 

type (C)2, 9, 11 

DZ or RA or 

SN or SG or 

PL or DS or 

SS or 

FZDZ or 

FZRA or 

SHGR or 

SHGS or 

SHRA or 

SHSN or 

TSGR or 

TSGS or 

TSRA or 

TSSN 

FG or BR or 

SA or DU or 

HZ or FU or 

VA or SQ or 

PO or FC or 

TS or 

BCFG or 

BLDU or 

BLSA or 

BLSN or 

DRDU or 

DRSA or 

DRSN or 

FZFG or 

MIFG or 

PRFG 

Cloud amount and height of cloud 

base or vertical visibility (C)2, 14 

FEWnnn or 

SCTnnn or 

BKNnnn or 

OVCnnn 

VVnnn or 

VV/// 

N 

S 

C 

Cloud type (C)2,14 CB or TCU — 

 

 

 

Notes.— 

1. Fictitious location. 

2. To be included whenever applicable. 

3. To be included in accordance with 4.1.5.2 c). 

4. To be included in accordance with 4.1.5.2 b) 1). 

5. To be included in accordance with 4.2.4.4 b). 

6. To be included in accordance with 4.2.4.4 a). 

7. To be included if visibility or runway visual range < 1 500 m; for up to a maximum of four runways in accordance with 4.3.6.5 b). 

8. To be included in accordance with 4.3.6.6. 

9. One or more, up to a maximum of three groups, in accordance with 4.4.2.9 a), 4.8.1.1 and Appendix 5, 2.2.4.1. 
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10. To be included whenever applicable; no qualifier for moderate intensity in accordance with 4.4.2.8. 

11. Precipitation types listed under 4.4.2.3 a) may be combined in accordance with 4.4.2.9 c) and Appendix 5, 2.2.4.1. Only moderate or heavy precipitation to be indicated 

in trend forecasts in accordance with Appendix 5, 2.2.4.1. 

12. When a meteorological element is temporarily missing, or its value considered temporarily as incorrect, it is replaced by “/” for each digit of the abbreviation of the text 
message and indicated as missing for its IWXXM version. 

13. Heavy used to indicate tornado or waterspout; moderate (no qualifier) to indicate funnel cloud not reaching the ground. 

14. Up to four cloud layers in accordance with 4.5.4.3 e). 

15. To be included in accordance with 4.8.1.5 a). 

16. To be included in accordance with Chapter 6, 6.3.2. 

17. Number of change indicators to be kept to a minimum in accordance with Appendix 5, 2.2.1, normally not exceeding three groups. 
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Tabelul A3-5. Diapazon și rezoluții pentru elementele numerice incluse în METAR și SPECI 
(aplicabil până la data de 3 noiembrie 2021) 

 
[În redacția Ordinului nr.39/GEN din 23 septembrie 2020] 

 

 

 

 

Element as specified in Chapter 4 Range Resolution 

Runway: 
 

(no units) 01 – 36 1 

Wind direction: 
 

°true 000 – 360 10 

Wind speed: 
 

MPS 

KT 

00 – 99* 

00 – 199* 

1 

1 

Visibility: 
 

M

 

M

 

M

 

M 

0000 – 0750 

0800 – 4 900 

5 000 – 9 000 

10 000 – 

50 

100 

1 000 

0 (fixed value: 9 999) 

Runway visual range: 
 

M

 

M

 

M 

0000 – 0375 

0400 – 0750 

0800 – 2 000 

25 

50 

100 

Vertical visibility: 
 

30’s M (100’s FT) 000 – 020 1 

Clouds: height of cloud base: 
 

30’s M (100’s FT) 000 – 100 1 

Air temperature; 

Dew-point temperature: 

  

°C 

 

–80 – +60 

 

1 

QNH: 
 

hPa 0850 – 1 100 1 

Sea-surface temperature: 
 

°C –10 – +40 1 

State of the sea: 
 

(no units) 0 – 9 1 

Significant wave height: 
 

M 0 – 999 0.1 

State of the runway 

[Until 3 November 2021] 

Runway designator: (no units) 01 – 36; 88; 99 1 

Runway deposits: (no units) 0 – 9 1 

Extent of runway contamination: (no units) 1; 2; 5; 9 — 

Depth of deposit: (no units) 00 – 90; 92 – 99 1 

Friction coefficient/braking action: (no units) 00 – 95; 99 1 

*   There is no aeronautical requirement to report surface wind speeds of 50 m/s (100 kt) or more; however, provision has been made for reporting wind speeds up to    

99 m/s (199 kt) for non-aeronautical purposes, as necessary. 
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Tabelul A3-5. Diapazon și rezoluții pentru elementele numerice incluse în METAR și SPECI 

 (aplicabil după data de 4 noiembrie 2021)” 

[În redacția Ordinului nr.39/GEN din 23 septembrie 2020] 

 

 

 

Element as specified in Chapter 4 Range Resolution 

Runway: 
 

(no units) 01 – 36 1 

Wind direction: 
 

°true 000 – 360 10 

Wind speed: 
 

MPS 

KT 

00 – 99* 

00 – 199* 

1 

1 

Visibility: 
 

M 

M 

M 

M 

0000 – 0750 

0800 – 4 900 

5 000 – 9 000 

10 000 – 

50 

100 

1 000 

0 (fixed value: 9 999) 

Runway visual range: 
 

M 

M 

M 

0000 – 0375 

0400 – 0750 

0800 – 2 000 

25 

50 

100 

Vertical visibility: 
 

30’s M (100’s FT) 000 – 020 1 

Clouds: height of cloud base: 
 

30’s M (100’s FT) 000 – 100 1 

Air temperature; 

Dew-point temperature: 

  

°C 

 

–80 – +60 

 

1 

QNH: 
 

hPa 0850 – 1 100 1 

Sea-surface temperature: 
 

°C –10 – +40 1 

State of the sea: 
 

(no units) 0 – 9 1 

Significant wave height: 
 

M 0 – 999 0.1 

*   There is no aeronautical requirement to report surface wind speeds of 50 m/s (100 kt) or more; however, provision has been made for reporting wind speeds up to    

99 m/s (199 kt) for non-aeronautical purposes, as necessary. 
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APENDICELE 4. “SPECIFICAŢII TEHNICE REFERITOARE LA OBSERVAŢIILE ŞI RAPOARTELE DE 
LA AERONAVELE ÎN ZBOR “ 

(A se vedea Capitolul 5 CT-MET) 

1. CONŢINUTUL RAPOARTELOR DE LA AEONAVELE ÎN ZBOR 

1.1 Rapoartele de regulate de la aeronavele în zbor prin legătura de date aer-sol 
1.1.1 Atunci când se utilizează legătura de date aer-sol şi se aplică supravegherea automată dependentă - 

(ADS-C) sau modul SSR S, elementele conţinute în rapoartele regulate de la aeronavele în zbor sunt: 

Indicativul tipului de mesaj  
Identificarea aeronavei 

Blocul de date 1 
Latitudine 
Longitudine 
Nivel 
Timp 

Blocul de date 2 
Direcția vântului 
Viteza vântului 
Calitatea vântului 
Temperatura aerului 
Turbulenţă (dacă este disponibilă) 
Umiditate (dacă este disponibilă) 

Notă: Atunci când se aplică modul ADS-C sau SSR S, cerinţele faţă de  rapoartele regulate de la aeronavele 
în zbor pot fi îndeplinite de combinaţia dintre blocul de date ADS-C / SSR de bază S (blocul de date 1) şi 
datele de informaţii meteorologice bloc (blocul de date 2), disponibile din rapoartele ADS-C sau SSR Mode S. 
Formatul mesajului ADS-C este specificat în PANS-ATM (Doc 4444), 4.11.4 şi Capitolul 13, iar formatul 
mesajului SSR Mod S este specificat în Anexa 10, Volumul III, Partea I, Capitolul 5. 
1.1.2 Atunci când se utilizează legătura de date aer-sol, dar nu se aplică supravegherea automată 

dependentă - (ADS-C) sau modul SSR S, elementele conţinute în rapoartele regulate de la aeronavele 
în zbor sunt: 

Indicativul tipului de mesaj  
 
Secţiunea 1 (Informaţii despre poziţie) 

Identificarea aeronavei 
Poziţia sau latitudinea şi longitudinea 
Timpul 
Nivelul de zbor sau altitudine 
Următoarea poziţie şi timpul estimat de survol  
Următorul punct semnificativ 

 

Secţiunea 2 (informaţie operaţională) 

Timpul estimat de sosire 
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Autonomie 
 

Secţiunea 3 (informaţie meteorologică) 

Temperatura aerului 
Directa vântului 
Viteza vântului 
Turbulenţa  
Givraj 
Umiditatea  (daca este disponibilă) 
Notă: Atunci când se utilizează legătura de date aer-sol, dar nu se aplică supravegherea automată 
dependentă - (ADS-C) sau modul SSR S, cerinţele faţă de  rapoartele regulate de la aeronavele în zbor pot 
fi îndeplinite de către aplicaţia de comunicaţii de date de comandă-pilot (CPDLC), intitulată "Raport privind 
poziţia". Detaliile acestei aplicaţii de legături de date sunt specificate în Manualul aplicaţiilor de legătură de 
date privind serviciile de trafic aerian (Doc 9694) şi în Anexa 10, Volumul III, Partea I. 

1.2 Rapoartele speciale de la aeronavele în zbor prin legătura de date aer-sol 
Atunci când se utilizează legătura de date aer-sol elementele conţinute în rapoartele speciale de la aeronavele 
în zbor sunt: 

Indicativul tipului de mesaj  
Identificarea aeronavei 

Blocul de date 1 
Latitudine 
Longitudine 
Nivel 
Timp 

Blocul de date 2 
Direcția vântului 
Viteza vântului 
Calitatea vântului 
Temperatura aerului 
Turbulenţă (dacă este disponibilă) 
Umiditate (dacă este disponibilă) 

Blocul de date 3   
Condiţia care impune emiterea unui raport special de la aeronava în zbor (o condiţie care trebuie selectată din 
lista prezentată în Tabelul A4-1). 
Nota 1: Cerinţele rapoartelor speciale de la aeronavele în zbor pot fi îndeplinite de aplicaţia serviciului de 
informaţii de zbor (D-FIS) cu denumirea de "serviciu special de raportare specială de la aeronavele în zbor". 
Detaliile acestei aplicaţii de legătură de date sunt specificate în Doc 9694. 
Nota 2: În cazul unui raport aerian special cu referire la o activitate înainte de erupţie vulcanică, erupţie 
vulcanică sau nor de cenuşă vulcanică, cerinţele suplimentare sunt indicate în 4.2 mai jos. 
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2. CRITEIILE DE RAPORTARE 

2.1 Prevederi generale 
Atunci când se utilizează legătura de date aer-sol, elementele conţinute în rapoartele de la aeronavele în zbor 
(direcţia şi puterea vântului, calitatea vântului, temperatura aerului, turbulenţa şi umiditatea) trebuie să fie 
raportate în conformitate cu criteriile următoare. 

2.2 Direcţia vântului 
Direcţia vântului se raportează în termeni de grade adevărate, rotunjite la cel mai apropiat grad întreg. 

2.3 Viteza vântului 
Viteza vântului trebuie raportată în metri pe secundă sau noduri, rotunjită la cel mai apropiat 1 m / s (1 nod). 
Se indică unităţile de măsură utilizate pentru viteza vântului. 

2.4 Calitatea vântului 
Calitatea vântului este raportat ca 0 când unghiul de înclinare este mai mic de 5 grade şi ca 1 când unghiul de 
înclinare este de 5 grade sau mai mult. 

2.5 Temperatura aerului 
Temperatura aerului trebuie raportată la cea mai apropiată zecime de gradul Celsius. 

2.6 Turbulenţă 
Turbulenţa se raportează în termeni ai ratei de disipare a vârtejului (EDR - eddy dissipation rate).  
Notă: EDR reprezintă o metodă de măsurare a turbulenței în dependență de tipul de aeronavă. Cu toate 
acestea, relația dintre valoarea EDR și percepția turbulenței este o funcție dintre tipul de aeronavă și masa, 
altitudinea, configurația și viteza aeronavei. Valorile EDR enumerate mai jos descriu nivelele de severitate 
pentru o aeronavă de transport de dimensiuni medii, în condițiile tipice de zbor pe rută (altitudine, viteză și 
greutate). 
[În redacția Ordinului nr.29/GEN din 15 iulie 2020] 

 
2.6.1 Rapoartele regulate de la aeronavele în zbor 
Turbulenţa se raportează pe durata fazei zborului pe rută şi se referă la perioada de 15 minute imediat 
precedentă observării. Se observă atât valoarea medie, cât şi cea maximă a turbulenţei, împreună cu 
momentul apariţiei valorii maxime şi cu respectarea preciziei până la minutul apropiat. Valorile medii şi de vârf 
se raportează în termeni ai ratei de disipare a vârtejului EDR. Timpul de apariţie a valorii maxime se 
raportează după cum se indică în Tabelul A4-2. Turbulenţa se raportează în timpul fazei de urcare pentru 
primele 10 minute ale zborului şi se referă la perioada de 30 de secunde imediat precedentă observării. 
Trebuie observată valoarea maximă a turbulenţei. 
[În redacția Ordinului nr.29/GEN din 15 iulie 2020] 

 
2.6.2 Interpretarea raportului de turbulenţă 
Turbulenţa este considerată:  
a) severă, când valoarea maximă a EDR este egală sau depăşeşte 0,45;  

b) moderată, când valoarea maximă a EDR este egală sau mai mare de 0,20 şi mai mică de 0,45;  

c) slabă, când valoarea maximă a EDR este mai mare de 0,10 şi mai mică de 0,20; şi 

d) absentă, când valoarea maximă a EDR este mai mică sau egală cu 0,10.” 

[În redacția Ordinului nr.29/GEN din 15 iulie 2020] 
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2.6.3 Rapoartele speciale de la aeronavele în zbor 
Rapoarte speciale de la aeronavele în zbor privind turbulenţele se fac la orice fază a zborului, ori de câte ori 
valoarea maximă a EDR este egală sau depăşeşte 0,20. Raportul special de la aeronava în zbor privind 
turbulenţa se face cu referire la perioada de 1 minut imediat precedentă observării. Se observă atât valoarea 
medie, cât şi cea maximă a turbulenţei. Valorile medii şi de vârf se raportează în termeni ai EDR. Rapoartele 
speciale privind turbulenţa sunt emise la fiecare minut până când valorile maxime ale  EDR scad sub 0,20. 
[În redacția Ordinului nr.29/GEN din 15 iulie 2020] 

2.7 Umiditatea 
Umiditatea se raportează ca umiditate relativă, rotunjită la cel mai apropiat procent întreg. 
Notă: Intervalele şi rezoluţiile pentru elementele meteorologice incluse în rapoartele de la aeronavele în zbor 
sunt prezentate în Tabelul A4-3. 

 

3. SCHIMBUL DE RAPOARTE DE  LA AERONAVELE ÎN ZBOR 
3.1 Responsabilităţile centrului de veghe meteorologică cu privire la schimbul rapoartelor din zbor 

3.1.1 Centrul de veghe meteorologică trebuie să colecteze rapoartele din zbor transmise prin comunicaţii prin 
voce şi trebuie să le distribuie către WAFC şi către celelalte centre desemnate prin acorduri regionale 
de navigaţie aeriană ca centre pentru operarea serviciilor aeronautice fixe bazate pe Internet. 

3.1.2 Centrul de veghe meteorologică trebuie să transmită fără întârziere către VAAC rapoartele speciale din 
zbor primite în ceea ce priveşte activitatea vulcanică pre-eruptivă, erupţiile vulcanice sau norul de 
cenuşă vulcanică. 

3.1.3 În cazul în care este primit un raport special din zbor la centrul de veghe meteorologică, dar 
meteorologul prognozist consideră că fenomenul meteorologic ce a cauzat emiterea respectivului 
raport a fost prognozat să înceteze şi, drept urmare, nu face obiectul emiterii unui mesaj SIGMET, 
raportul special din zbor trebuie să fie transmis în conformitate cu Apendicele 6 p.1.2.1 (de exemplu 
către WAFC, banca de date OPMET, alte centre de veghe meteorologică în conformitate cu acordurile 
regionale de navigație aeriană). 
Notă: Modelul utilizat pentru rapoartele speciale din zbor care este prezentat în Anexa 6, Tabelul A6-
1B. 

3.2 Responsabilităţile Centrelor Mondiale de Prognoze Zonale (WAFC) 

Rapoartele de la aeronavele în zbor recepţionate de către  WAFC vor fi diseminate în continuare ca date 
meteorologice de bază. 
Notă: Diseminarea datelor meteorologice de bază se efectuează, în mod normal, prin sistemul global de 
telecomunicaţii al Organizaţiei Meteorologice Mondiale (WMO). 

3.3 Diseminarea suplimentară a rapoartelor de la aeronavele în zbor  

În cazul în care diseminarea suplimentară a rapoartelor de la aeronavele în zbor este necesară pentru a 
satisface cerinţele aeronautice sau meteorologice speciale, această diseminare ar trebui să fie stabilită şi 
convenită între  furnizorii de servicii meteorologice aeronautice în cauză. 
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3.4 Formatul rapoartelor de la aeronavele în zbor  

Schimbul de rapoarte de la aeronavele în zbor trebuie să fie efectuat, asigurând menţinerea formatelor 
rapoartelor la recepţie. 

4. DISPOZIŢII SPECIFICE REFERITOARE LA RAPORTAREA FORFECĂRILOR DE VÂNT ŞI CENUŞII 
VULCANICE 

4.1 Raportarea forfecărilor de vânt 
4.1.1 Atunci când se raportează observaţiile aeronavelor privind forfecarea vântului întâlnit în timpul fazelor 

de zbor de urcare şi de apropiere, tipul de aeronavă trebuie să fie inclus în raport. 
4.1.2 În cazul în care condiţiile de forfecare a vântului în fazele de urcare sau de apropiere au fost raportate 

sau prognozate, dar nu au fost întâlnite, comandantul ar trebui să informeze unitatea corespunzătoare 
de servicii de trafic aerian cât mai curând posibil, cu excepţia cazului în care comandantul este 
conştient că unitatea de servicii de trafic aerian corespunzătoare a fost deja informată de o altă 
aeronavă precedentă. 

4.2 Raportarea activităţii vulcanice după zbor 
Notă: Instrucţiunile detaliate pentru înregistrarea şi raportarea observaţiilor privind activitatea vulcanică 
sunt stabilite în PANS-ATM (Doc 4444), Apendicele 1. 

4.2.1 După sosirea unei aeronave la aerodrom, raportul privind activitatea vulcanică, completat, trebuie să fie 
predat la sosire de către operatorul aerian sau de către un membru al echipajului către unitatea 
meteorologică de aerodrom sau în cazul în care unitatea meteorologică aeronautică nu este uşor 
accesibilă membrilor echipajelor la sosire, formularul completat trebuie să fie transmis în conformitate 
cu procedurile locale stabilite între furnizorul de servicii meteorologice aeronautice şi operatorul aerian 
în cauză. 

4.2.2 Raportul privind activitatea vulcanică, completat, primit de către unitatea meteorologică aeronautică, 
trebuie să fie transmis fără întârziere către centrul de veghe meteorologică din regiunea de informare a 
zborurilor în care a fost observată activitatea vulcanică. 
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Tabelul A4-1. Model de raport special de la aeronavele în zbor (downlink) 

[În redacția Ordinului nr.29/GEN din 15 iulie 2020] 

Key: M   = inclusion mandatory, part of every message; 

                      C = inclusion conditional; included whenever available. 

Note. Message to be prompted by the pilot-in-command. Currently only the condition “SEV TURB” can be automated (see 

2.6.3). 

Element as specified in Chapter 5 Detailed content Template(s) Examples 

Message type designator (M) Type of air-report (M) ARS ARS 

Aircraft identification (M) Aircraft radiotelephony call sign (M) nnnnnn VA812 

DATA BLOCK 1 

Latitude (M) Latitude in degrees and minutes (M) Nnnnn or Snnnn S4506 

Longitude (M) Longitude in degrees and minutes (M) Wnnnnn or Ennnnn E01056 

Level (M) Flight level (M) FLnnn or FLnnn to FLnnn FL330 
FL280 to FL310 

Time (M) Time of occurrence in hours and minutes (M) OBS AT nnnnZ OBS AT 1216Z 

DATA BLOCK 2 

Wind direction (M) Wind direction in degrees true (M) nnn/ 262/ 

Wind speed (M) Wind speed in metres per second (or knots) (M) nnnMPS (or nnnKT) 040MPS 
(080KT) 

Wind quality flag (M) Wind quality flag (M) n 1 

Air temperature (M) Air temperature in tenths of degrees C (M) T[M]nnn T127 
TM455 

Turbulence (C) Turbulence in hundredths of m2/3 s-1 and the 
time of occurrence of the peak value (C)1 

EDRnnn/nn EDR064/08 

Humidity (C) Relative humidity in per cent (C) RHnnn RH054 

DATA BLOCK 3 

Condition prompting the issuance of a special 
air-report (M) 

 SEV TURB [EDRnnn]2 or 
SEV ICE or 
SEV MTW or 
TS GR3 or 
TS3 or 
HVY DS4 or 
HVY SS4 or 
VA CLD [FLnnn/nnn] or 
VA5 [MT nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn] or 
MOD TURB [EDRnnn]2 or 

MOD ICE 

SEV TURB EDR076 VA CLD 
FL050/100 

Notes. 

1. The time of occurrence to be reported in accordance with Table A4-2. 

2. The turbulence to be reported in accordance with 2.6.3. 

3. Obscured, embedded or widespread thunderstorms or thunderstorms in squall lines. 

4. Duststorm or sandstorm. 

5. Pre-eruption volcanic activity or a volcanic eruption. 
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APENDICELE 5. “SPECIFICAŢII TEHNICE REFERITOARE LA PROGNOZE “ 

(A se vedea Capitolul 6 CT-MET) 

 
1. CRITERIILE REFERITOARE LA MESAJELE TAF 
1.1 Formatul mesajului TAF  
1.1.1 Mesajele TAF se emit în conformitate cu modelul prezentat în Tabelul A5-1 şi difuzat în formatul 

codului TAF stabilit de către Organizaţia Meteorologică  Mondială (WMO). 
Notă: Formatul codului TAF este descris în Manualul de coduril (WMO-nr.306), Volumul I.1, Partea A - 
Codurile Alfanumerice. 

1.1.2 Începând cu data de 5 noiembrie 2020, adițional față de diseminarea în conformitate cu 1.1.1, mesajele 
TAF trebuie să fie diseminate în formatul IWXXM GML.  
Notă: Specificațiile tehnice pentru IWXXM sunt cuprinse în manualul privind codurile (WMO-nr.306), 
Volumul I.3, Partea D - Reprezentarea derivată din modelele de date. Ghidul privind punerea în 
aplicare a IWXXM este prevăzut în Manualul privind modelul de schimb de informații meteorologice 
OACI (IWXXM) (Doc 10003). 
[În redacția Ordinului nr.29/GEN din 15 iulie 2020] 

1.2 Includerea elementelor meteorologice în mesajele TAF 
Notă: Ghidul privind gradul de precizie (acurateţă) a prognozelor, dorit din punct de vedere operaţional 

este prevăzut în Suplimentul B. 

1.2.1 Vântul la suprafaţă 

În prognozarea vântului la suprafaţă, se va specifica direcţia predominantă aşteptată. Atunci când nu este 
posibil să se prognozeze o direcţie predominantă a vântului la suprafaţă datorită variabilităţii sale aşteptate, de 
exemplu în condiţii de vânt slab (mai puţin de 1,5 m / s (3 kt)) sau oraj, direcţia prognozată a vântului este 
indicată ca variabilă utilizând „VRB“. Atunci când se prognozează că vântul va fi mai mic de 0,5 m / s (1 kt), 
viteza prognozată a vântului va fi indicată ca fiind calmă. Atunci când viteza maximă prognozată (rafală) 
depăşeşte viteza vântului mediu prognozată cu 5 m / s (10 kt) sau mai mult, se indică viteza maximă estimată 
a vântului. Atunci când este prevăzută o viteză a vântului de 50 m / s (100 kt) sau mai mult, se indică o viteză 
mai mare de 49 m / s (99 kt). 

1.2.2 Vizibilitatea 
Atunci când se prevede că vizibilitatea va fi mai mică de 800 m, aceasta ar trebui exprimată în trepte de 50 m; 
când se estimează ca va fi 800 m sau mai mult, dar mai puţin de 5 km, în trepte de 100 m; când se estimează 
ca va fi 5 km sau mai mult, dar mai puţin de 10 km, în trepte de kilometru şi atunci când se estimează că va fi 
10 km sau mai mult, ar trebui să fie exprimată ca 10 km, cu excepţia cazului în care se prevede că vor fi 
condiţiile CAVOK. Vizibilitatea predominantă ar trebui să fie prognozată. Atunci când se prevede că vizibilitatea 
variază în direcţii diferite şi vizibilitatea predominantă nu poate fi prevăzută, ar trebui să se specifice cea mai 
mică vizibilitate prognoză. 

1.2.3 Fenomene meteorologice 
Unul sau mai multe, (maximum până la trei), dintre fenomenele meteorologice menţionate mai jos sau 
combinaţii ale acestora, împreună cu caracteristicile acestora şi, dacă este cazul, cu intensitatea, trebuie să fie 
prognozate în cazul în care se prevede ca acestea să se manifeste la aerodrom: 

- precipitaţii care îngheaţă 
- ceaţă care îngheaţă 
- precipitaţii moderate sau puternice (inclusiv averse) 
- transport la sol de praf, nisip sau zăpadă 
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- transport la înălţime de praf, nisip sau zăpadă 
- furtună de praf 
- furtună de nisip 
- oraj (cu sau fără precipitaţii) 
- vijelie 
- trombă (terestră sau marină) 
- alte fenomene meteorologice indicate în Apendicele 3, 4.4.2.3, după cum a fost agreat între furnizorul 

de servicii meteorologice aeronautice, unităţile ATS respective şi operatorii interesaţi. 
Prognozarea sfârșitului apariţiei acestor fenomene va fi indicat prin abrevierea "NSW". 

1.2.4 Norii 
Nebulozitatea ar trebui să fie prognozată folosind abrevierile "FEW", "SCT", "BKN" sau "OVC" după cum este 
necesar. Atunci când se prevede că cerul va rămâne sau va deveni ascuns, iar nebulozitatea nu poate fi 
prognozată, dar informaţiile privind vizibilitatea verticală sunt disponibile la aerodrom, vizibilitatea verticală 
trebuie să fie prognozată sub forma "VV" urmată de valoarea prognozată a acesteia. Atunci când sunt 
prognozate mai multe straturi sau mase de nori, cantitatea şi înălţimea bazei lor va trebui specificată în 
următoarea ordine:  

a) cel mai mic strat sau masă, indiferent de cantitate, care urmează a fi prognozat ca FEW, SCT, BKN 
sau OVC, după caz;  

b) următorul strat sau masă care acoperă mai mult de 2/8, care urmează să fie prognozate ca SCT, BKN 
sau OVC, după caz;  

c) următorul strat superior sau masă care acoperă mai mult de 4/8, care urmează să fie prognozate ca 
BKN sau OVC, după caz; şi  

d) nori cumulonimbus şi / sau nori towering cumulus, ori de câte ori se prognozează şi care nu sunt deja 
incluşi la literele a) - c).  

Informaţia privind nebulozitatea trebuie să fie limitată la norii semnificativi pentru operaţiuni aeronautice; atunci 
când nu se prevăd nori semnificativi pentru operaţiuni aeronautice, iar condiţiile "CAVOK" nu sunt aplicabile, ar 
trebui să se utilizeze abrevierea "NSC". 

1.2.5 Temperatura 
Atunci când temperaturile prognozate sunt incluse în conformitate cu acordul regional de navigaţie aeriană, ar 
trebui să se specifice temperaturile maxime şi minime prevăzute în timpul perioadei de valabilitate a mesajului 
TAF, împreună cu timpii lor corespunzători de apariţie. 

1.3 Utilizarea grupurilor indicatoare de evoluţie 
Notă:  Ghidul privind utilizarea indicatorilor de evoluţie şi de timp în mesajele TAF este prezentat în 
Tabelul A5-2. 

1.3.1 Criteriile utilizate pentru includerea grupurilor de evoluţie în mesajele TAF sau pentru modificarea 
mesajelor TAF se bazează pe oricare dintre următoarele fenomene meteorologice sau combinaţii ale 
acestora, care se preconizează să înceapă sau să se termine sau să se modifice în intensitate: 
- precipitaţii care îngheaţă 
- ceaţă care îngheaţă 
- precipitaţii moderate sau puternice (inclusiv averse) 
- oraj (cu sau fără precipitaţii) 
- furtună de praf 
- furtună de nisip 

1.3.2 Criteriile utilizate pentru includerea grupurilor de evoluţie în mesajele TAF sau pentru modificarea 
mesajelor TAF vor trebui să se bazeze pe următoarele: 
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a) atunci când se prevede că direcţia medie a vântului la suprafaţă se modifică cu 60° sau mai mult, 
viteza medie înainte şi / sau după schimbare fiind de 5 m / s (10 kt) sau mai mare;  

b) când se prognozează o viteză medie a vântului la suprafaţă de 5 m / s (10 kt) sau mai mare;  
c) atunci când variaţia de viteză medie a vântului la suprafaţă (rafale) se preconizează a se modifica 

cu 5 m / s (10 kt) sau mai mult, viteza medie înainte şi / sau după evoluţie fiind de 7,5 m / s (15 kt) 
sau mai mult;   

d) când se prognozează o evoluţie a vântului la suprafaţă peste limitele valorilor operaţionale 
semnificative. Limitele valorilor operaţionale semnificative vor fi stabilite de către furnizorul de 
servicii meteorologice aeronautice prin consultare cu unitatea ATS respectivă şi cu operatorii 
interesaţi, luând în considerare evoluţiile vântului, care:  
1. necesită o modificare a pistei (pistelor) în curs de utilizare; şi  
2. indică faptul că componentele vântului din spate şi ale vântului lateral vor evoluţiona trecând 

peste valorile, care reprezintă limitele principale de operare pentru tipurile de aeronave, care 
operează pe aerodrom; 

e) când se prevede că vizibilitatea se îmbunătăţeşte şi se va schimba sau va trece prin una sau mai 
multe dintre următoarele valori sau atunci când prognoza se va deteriora şi va trece prin una sau 
mai multe din următoarele valori:  

1. 150, 350, 600, 800, 1500 sau 3000 m; sau  
2. 5 000 m în cazul în care un număr semnificativ de zboruri sunt operate în conformitate cu 

regulile de zbor la vedere (VFR);  
f) atunci când se prognozează că careva dintre următoarele fenomene meteorologice sau combinaţii 

ale acestora vor începe sau se vor termina:  
- transport la sol de praf, nisip sau zăpadă 
- transport la înălţime de praf, nisip sau zăpadă 
- vijelie 
- trombă (terestră sau marină) 

g) atunci când înălţimea bazei celui mai jos strat sau masă de nori de extindere BKN sau OVC este 
prevăzută să se ridice şi să evoluţioneze sau să treacă printr-una sau mai multe din următoarele 
valori sau când înălţimea celui mai jos strat sau masă de nori de extindere BKN sau OVC este 
estimată să scadă şi să treacă printr-una sau mai multe din următoarele valori:  

1.  30, 60, 150 sau 300 m (100, 200, 500 sau 1000 ft); sau 
2. 450 m (1 500 ft) în cazurile în care un număr semnificativ de zboruri sunt operate în 

conformitate cu regulile de zbor la vedere; 
h) când se preconizează o modificare a valorii  de extindere a stratului sau a masei de nori sub 450 m 

(1 500 ft):  
1. de la NSC, FEW sau SCT la BKN sau OVC; sau  
2. de la BKN sau OVC la NSC, FEW sau SCT; 

i) atunci când se prevede că vizibilitatea verticală se va îmbunătăţi şi va trece prin una sau mai multe 
dintre următoarele valori sau atunci când se prognozează o deteriorare a vizibilităţii verticale cu 
trecerea printr-una sau mai multe dintre următoarele valori: 30, 60, 150 sau 300 m (100, 200, 500 
sau 1000 ft); şi  

j) orice alt criteriu bazat pe minimele locale de operare a aerodromului, după cum s-a convenit între 
furnizorul de servicii meteorologice aeronautice şi operatorii interesaţi. 

Notă: Alte criterii bazate pe minimele locale de operare a aerodromului trebuie luate în considerare în 
paralel cu criteriile similare pentru emiterea mesajelor SPECI, în conformitate cu Apendicele 3, 2.3.3 h). 

1.3.3 În cazul în care este necesară indicarea unei modificări a unuia dintre elementele menţionate la 
Capitolul 6 punctul 6.2.3, în conformitate cu criteriile indicate la punctul 1.3.2, ar trebui să se utilizeze 
indicatorii de evoluţie "BECMG" sau "TEMPO", urmat de perioada de timp în care se aşteaptă ca 
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schimbarea să se producă. Perioada de timp trebuie indicată ca începutul şi sfârşitul perioadei în ore 
întregi UTC. Numai acele elemente pentru care se aşteaptă o evoluţie semnificativă ar trebui incluse 
după indicatorul de evoluţie. Cu toate acestea, în cazul unor evoluţii semnificative în ceea ce priveşte 
nebulozitatea, ar trebui indicate toate grupurile de nori, inclusiv straturile sau masele de nori, care nu 
sunt prognozate să evoluţioneze. 

1.3.4 Indicatorul de evoluţie "BECMG" şi grupul de timp asociat ar trebui să fie utilizate pentru a descrie 
evoluţiile atunci când se aşteaptă ca condiţiile meteorologice să ajungă sau să treacă prin  pragul de 
valori specificate la o rată regulată sau neregulată şi la un timp nespecificat în perioada de timp. 
Perioada de timp nu trebuie să depăşească în mod normal 2 ore, dar în nici într-un caz nu trebuie să 
depăşească 4 ore. 

1.3.5 Indicatorul de evoluţie "TEMPO" şi grupul de timp asociat ar trebui să fie utilizate pentru a descrie 
fluctuaţiile frecvente sau nefrecvente/temporare a condiţiilor meteorologice, care ating sau parcurg 
valorile specificate a pragului şi durează o perioadă mai mică de o oră în fiecare caz şi, în ansamblu, 
acoperă mai puţin de jumătate din perioada de prognoză în care sunt prevăzute fluctuaţiile. Dacă se 
aşteaptă ca fluctuaţia temporară să dureze o oră sau mai mult, grupul de schimbare "BECMG" ar trebui 
utilizat în conformitate cu punctul 1.3.4 sau perioada de valabilitate trebuie subdivizată în conformitate 
cu punctul 1.3.6. 

1.3.6 În cazul în care este de aşteptat ca un set de condiţii meteorologice să se schimbe în mod semnificativ 
şi mai mult sau mai puţin complet la un set diferit de condiţii, perioada de valabilitate trebuie subdivizată 
în perioade autonome, utilizând abrevierea "FM" urmată imediat de o grupă de timp din şase cifre 
conținând zilele, orele şi minutele UTC, indicând timpul în care se aşteaptă evoluţia. Perioada 
subdivizată după abrevierea "FM" trebuie să fie autonomă şi toate condiţiile prognozate specificate 
înaintea abrevierii ar trebui să fie înlocuite de cele care urmează după abreviere. 

1.4 Utilizarea grupurilor de probabilitate 
Probabilitatea apariţiei unei valori alternative a unui element sau elemente din prognoză ar trebui indicată, 
dacă este necesar, prin utilizarea abrevierii "PROB", urmată de probabilitatea în zeci de procente şi perioada 
de timp în care valoarea (valorile) se aşteaptă să se producă. Informaţiile de probabilitate ar trebui plasate 
după prognozarea elementului sau a elementelor şi vor fi urmate de valoarea alternativă a elementului sau a 
elementelor. Probabilitatea unei previziuni a fluctuaţiilor temporare în condiţiile meteorologice ar trebui indicată, 
dacă este necesar, prin utilizarea abrevierii "PROB", urmată de probabilitatea în zeci de procente, plasată 
înainte de indicatorul de schimbare "TEMPO" şi grupul de timp asociat. O probabilitate de o valoare alternativă 
sau de o evoluţie mai mică de 30% nu ar trebui considerată suficient de semnificativă pentru a fi indicată. 
Probabilitatea unei valori sau a unei evoluţii alternative de 50% sau mai mult, în scopuri de aviaţie, nu ar trebui 
considerată o probabilitate, ci trebuie indicată, dacă este necesar, prin utilizarea indicatorilor de evoluţie 
"BECMG" sau "TEMPO" sau prin subdiviziunea perioadei de valabilitate, folosind abrevierea "FM". Grupul de 
probabilitate nu trebuie utilizat pentru a califica indicatorul de evoluţie "BECMG", nici indicatorul de timp "FM". 

1.5 Numărul grupurilor de evoluţie şi de probabilitate 
Numărul grupurilor de evoluţie şi de probabilitate ar trebui să fie redus la minimum şi în mod normal nu ar 
trebui să depăşească cinci grupe. 

1.6 Diseminarea mesajelor TAF 
Mesajele TAF şi amendamentele la acesta vor fi diseminate către bazele de date internaţionale OPMET şi 
către centrele, desemnate prin acordul regional de navigaţie aeriană, pentru operarea serviciilor aeronautice 
fixe bazate pe Internet, în conformitate cu acordul regional de navigaţie aeriană. 
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2. CRITERII REFERITOARE LA PROGNOZELE DE TIP TREND 

2.1 Formatul prognozelor de tip trend 
Prognozele de tip trend se emit în conformitate cu modelele prezentate în Apendicele 3, Tabelele A3-1 şi A3-2. 
Unităţile şi scările utilizate în prognoza trendului sunt similare cu cele utilizate în mesajul la care este anexat.  

Notă:  Exemple de prognoze de tip trend sunt prezentate în Apendicele 3. 

2.2 Includerea elementelor meteorologice în prognozele de tip trend 
2.2.1 Prevederi generale 
Prognoza de tip trend indică evoluţiile semnificative în ceea ce priveşte unul sau mai multe elemente: vântul la 
suprafaţă, vizibilitatea, fenomenele şi norii. Trebuie incluse numai acele elemente pentru care se aşteaptă o 
evoluţie semnificativă. Cu toate acestea, în cazul unor evoluţii semnificative în ceea ce priveşte nebulozitatea, 
se indică toate grupurile de nori, inclusiv straturile sau masele care nu se aşteaptă să evoluţioneze. În cazul 
unei evoluţii semnificative a vizibilităţii, fenomenul care determină reducerea vizibilităţii trebuie, de asemenea, 
să fie indicat. Când nu se prevede nici o evoluţie, acest lucru este indicat prin termenul "NOSIG". 

2.2.2 Vântul la suprafaţă 
Prognoza de tip trend indică evoluţii ale vântului la suprafaţă care implică:  

a) schimbare a direcţiei medii a vântului de 60 ° sau mai mult, viteza medie înainte şi / sau după 
schimbarea fiind de 5 m / s (10 kt) sau mai mare;  

b) schimbare a vitezei medii a vântului de 5 m / s (10 kt) sau mai mare; şi  
c) schimbări ale vântului pese valorile „prag” de semnificaţie operaţională. Valorile „prag” se 

stabilesc de către furnizorul de servicii meteorologice aeronautice, în consultare cu unităţile ATS 
respectivă şi cu operatorii implicaţi, ţinând cont de evoluţiile vântului care:  

1) necesită o modificare a direcţiei pistei (pistelor) care se utilizează; şi  
2) indică faptul că componentele vântului din spate şi ale vântului lateral se vor schimba 

prin valori care reprezintă limitele esenţiale de funcţionare pentru tipul aeronavelor care 
operează pe aerodrom. 

2.2.3 Vizibilitatea 
Atunci când se prevede că vizibilitatea se va îmbunătăţi şi va trece la una sau mai multe din următoarele valori 
sau atunci când se aşteaptă ca vizibilitatea se va deteriora şi va trece printr-una sau mai multe din următoarele 
valori: 150, 350, 600, 800, 1500 sau 3000 m, prognoza de tip trend va  indică evoluţia. Atunci când se 
efectuează un număr semnificativ de zboruri în conformitate cu regulile de zbor la vedere,  prognoza va indică 
în plus şi evoluţiile sau trecerile  peste 5 000 m. 

Notă:  În prognozele de tip trend anexate la mesajele locale regulate şi speciale, vizibilitatea se referă 
la vizibilitatea prognozată de-a lungul pistei; În prognozele de tip trend anexate la mesajele METAR şi 
SPECI, vizibilitatea se referă la vizibilitatea predominantă. 

2.2.4 Fenomene meteorologice 
2.2.4.1 Prognoza de tip trend indică începutul aşteptat, încetarea sau modificarea intensităţii unuia sau mai 

multora dintre următoarele fenomene meteorologice sau combinaţii ale acestora: 
- precipitaţii care îngheaţă 
- precipitaţii moderate sau puternice (inclusiv averse) 
- oraj (cu precipitaţii) 
- furtună de praf 
- furtună de nisip 
- alte fenomene meteorologice indicate în Apendicele 3, 4.4.2.3, după cum a fost agreat între 

furnizorul de servicii de meteorologie aeronautică, unităţile ATS respective şi operatorii interesaţi. 
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2.2.4.2 Prognoza de tip trend indică începutul aşteptat sau încetarea unuia sau mai multora dintre următoarele 
fenomene meteorologice sau combinaţii ale acestora: 
- ceaţă care îngheaţă 
- transport la sol de praf, nisip sau zăpadă 
- transport la înălţime de praf, nisip sau zăpadă 
- oraj (fără precipitaţii) 
- vijelie 
- trombă (terestră sau marină) 

2.2.4.3 Numărul total de fenomene raportate la punctele 2.2.4.1 şi 2.2.4.2 nu trebuie să depăşească trei. 
2.2.4.4 Sfârşitul aşteptat al apariţiei fenomenelor meteorologice trebuie să fie indicat prin abrevierea "NSW". 

2.2.5 Nebulozitatea 
Atunci când se aşteaptă ca înălţimea bazei unui strat de nori de extindere BKN sau OVC să se ridice şi să 
evoluţioneze sau să treacă printr-una sau mai multe dintre următoarele valori sau atunci când înălţimea bazei 
unui strat de nori de extindere BKN sau OVC este prevăzut să scadă şi să treacă printr-una sau mai multe din 
următoarele valori: 30, 60, 150, 300 şi 450 m (100, 200, 500, 1 000 şi 1 500 ft), prognoza de tip trend va indica 
evoluţia. Atunci când înălţimea bazei unui strat de nori este inferioară sau este prevăzut să scadă sub sau să 
crească peste 450 m (1 500 ft), prognoza de tip trend va indica, de asemenea, modificări ale valorii norilor de 
la FEW sau SCT crescând la BKN sau OVC sau modificări de la BKN sau OVC la FEW sau SCT. Atunci când 
nu sunt prognozaţi nori de semnificaţie operaţională şi abrevierea "CAVOK" nu este aplicabilă, se utilizează 
abrevierea "NSC". 

2.2.6 Vizibilitatea verticală 
Atunci când se prevede ca cerul să rămână sau să devină obscur, iar observaţiile asupra vizibilităţii verticale 
sunt disponibile la aerodrom şi vizibilitatea verticală se preconizează că se va îmbunătăţi şi se va modifica 
trecând printr-una sau mai multe din următoarele valori sau atunci când se prognozează vizibilitatea verticală 
să se deterioreze şi să treacă prin una sau mai multe dintre următoarele valori: 30, 60, 150 sau 300 m (100, 
200, 500 sau 1 000 ft), prognoza de tip trend trebuie să indice evoluţia. 

2.2.7 Criterii adiţionale 
Adiţional faţă de criteriile specificate la p. 2.2.2-2.2.6, în temeiul acordului între furnizorul de servicii 
meteorologice aeronautice şi operatorii interesaţi, vor fi utilizate şi criteriile pentru indicarea modificărilor, care 
au la bază minimele locale de operare ale aerodromului. 

2.3 Utilizarea grupurilor indicatoare de evoluţie 
Notă:  Ghidul privind utilizarea indicatorilor de evoluţie în prognozele de tip trend este prezentat în 
Apendicele 3, Tabelul A3-3. 

2.3.1 Atunci când se prevede să se producă o evoluţie, prognoza de tip trend trebuie să înceapă cu unul 
dintre indicatorii de evoluţie "BECMG" sau "TEMPO". 

2.3.2 Indicatorul de evoluţie "BECMG" se utilizează pentru a descrie modificările prognozate în cazul în care 
condiţiile meteorologice se aşteaptă să atingă sau să treacă prin valori specificate cu o rată obişnuită 
sau neregulată. Perioada în care, sau ora la care se preconizează că va apărea modificarea, trebuie 
indicată folosind abrevierile "FM", "TL" sau "AT", după caz, fiecare urmat de un grup de timp în ore şi 
minute. Când evoluţia este prognozată să înceapă şi să se termine în întregime în cadrul perioadei 
prognozei de tip trend, începutul şi sfârşitul modificării se indică prin utilizarea abrevierilor "FM" şi "TL", 
respectiv, cu grupurile lor de timp asociate. Când se preconizează că schimbarea va începe la 
începutul trendului perioada de prognoză, dar finalizată înainte de sfârşitul acelei perioade, abrevierea 
"FM" şi grupul său de timp asociat va fi omisă şi se utilizează numai "TL" şi grupul său de timp asociat. 
Când se preconizează că schimbarea va începe pe parcursul perioadei prognozei de tip trend şi se va 
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încheia la sfârşitul acelei perioade, abrevierea "TL" şi grupul său de timp asociat vor fi omise şi se va  
utiliza numai "FM" şi grupul său de timp asociat. Când se preconizează că schimbarea va avea loc la 
un anumit moment în timpul perioadei prognozei de tip trend, se va utiliza abrevierea "AT" urmată de 
grupul de timp asociat. Când schimbarea este prevăzută să înceapă la începutul perioadei prognozei 
de tip trend şi să fie finalizată până la sfârşitul acelei perioade sau atunci când schimbarea este 
prognozată să apară în perioada prognozei de tip trend, dar timpul este nesigur, abrevierile "FM", "TL" 
sau "AT" şi grupurile lor de timp asociate vor fi omise, iar indicatorul de schimbare "BECMG" se 
utilizează singur. 

2.3.3 Indicatorul de evoluţie "TEMPO" se utilizează pentru a descrie fluctuaţiile temporare prognozate în 
condiţiile meteorologice care ating sau depăşesc valorile specificate şi durează o perioadă mai mică de 
o oră în fiecare caz şi, în ansamblu, acoperă mai puţin de o jumătate din perioada în care se 
prognozează fluctuaţiile. Se indică perioada în care sunt prognozate fluctuaţiile temporare, folosind 
abrevierile "FM" şi / sau "TL", după caz, fiecare urmat de un grup de timp în ore şi minute. Atunci când 
perioada de fluctuaţii temporare a condiţiilor meteorologice se preconizează să înceapă şi să se 
termine în întregime în perioada prognozei de tip trend, începutul şi sfârşitul perioadei fluctuaţiilor 
temporare se indică prin utilizarea abrevierilor "FM" şi, respectiv, "TL" cu grupurile lor de timp asociate. 
Atunci când perioada de fluctuaţii temporare este prevăzută să înceapă la începutul perioadei 
prognozei de tip trend, dar va înceta înainte de sfârşitul acelei perioade, abrevierea "FM" şi grupul său 
de timp asociat vor fi omise şi numai "TL" şi grupul său de timp asociat se utilizează. Atunci când 
perioada de fluctuaţii temporare este prevăzută să înceapă în perioada prognozei de tip trend şi se va 
încheia până la sfârşitul acestei perioade, abrevierea "TL" şi grupul său de timp asociat vor fi omise şi 
se utilizează numai "FM" şi grupul de timp asociat. Când perioada de fluctuaţii temporare este 
prevăzută să înceapă la începutul perioadei prognozei de tip trend şi să înceteze până la sfârşitul 
acelei perioade, ambele abrevieri "FM" şi "TL" şi grupurile de timp asociate vor fi omise, iar indicatorul 
de evoluţie "TEMPO" se utilizează singur. 

2.4 Utilizarea indicatorului de probabilitate 
Indicatorul "PROB" nu trebuie utilizat în prognozele de tip trend 

3. CRITERII REFERITOARE LA PROGNOZELE DE DECOLARE 
3.1 Formatul prognozelor de decolare 
Formatul prognozei de decolare trebuie să fie agreat pe baza consultării operatorilor aerieni interesaţi de către 
furnizorul de servicii meteorologice aeronautice. Ordinea elementelor, terminologia, unităţile şi scările de valori 
utilizate în prognozele pentru decolare trebuie să coincidă cu cele utilizate în mesajele de observaţie pentru 
acelaşi aerodrom. 

3.2 Amendamente la prognozele de decolare 
Criteriile pentru emiterea amendamentelor la prognozele pentru decolare pentru direcţia şi viteza vântului la 
suprafaţă, temperatură, presiune (QNH) şi orice alte elemente agreate pe plan local trebuie să fie agreate pe 
baza consultării operatorilor aerieni interesaţi de către furnizorul de servicii meteorologice aeronautice. Aceste 
criterii trebuie să corespundă cu criteriile existente pentru emiterea mesajelor speciale de observaţii pentru 
aerodromul respectiv, în conformitate cu prevederile de la Apendicele 3, 2.3.1. 

4. CRITERII REFERITOARE LA PROGNOZELE DE ZONĂ PENTRU ZBORURILE LA NIVELURI JOASE 

4.1 Formatul şi conţinutul prognozelor GAMET 
Prognozele de zonă pentru zborurile la niveluri joase în format GAMET trebuie să conţină două secţiuni: 
Secţiunea I referitoare la informaţii despre fenomenele meteorologice pe rută care afectează zborurile la 
niveluri joase, în sprijinul informaţiilor AIRMET şi Secţiunea II referitoare la alte informaţii suplimentare cerute 
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de zborurile la niveluri joase. Conţinutul şi ordinea elementelor în prognoza de zonă GAMET trebuie să fie în 
conformitate cu modelul specificat în Tabelul A5-3. In Secţiunea II pot fi incluse elemente suplimentare în 
conformitate cu acordul regional de navigaţie aeriană. Elementele care sunt deja acoperite de mesajul 
SIGMET trebuie să fie omise din prognozele de zonă GAMET. 

4.2 Amendamente la prognozele de zonă GAMET 
În cazul în care fenomenele meteorologice periculoase pentru zborurile la niveluri joase au fost incluse în 
prognoza de zonă GAMET şi fenomenul prognozat nu mai apare, sau nu mai este prognozat, trebuie emis un 
amendament GAMET AMD, ce amendează elementul meteorologic în cauză. 

Notă: Prevederile pentru elaborarea şi difuzarea informaţiilor AIRMET care amendează prognozele de 
zonă în ceea ce priveşte fenomenele meteorologice periculoase pentru zborurile la niveluri joase sunt 
enunţate în Apendicele 6. 

4.3 Conţinutul prognozelor de zonă pentru niveluri joase sub formă de hartă 
4.3.1 Când sunt utilizate hărţi pentru prognozele de zonă pentru zborurile la niveluri joase, prognozele 

vântului şi temperaturii în altitudine trebuie să fie furnizate pentru puncte situate la o distanţă de nu mai 
mult de 500 km (300 NM) şi cel puţin pentru următoarele altitudini: 600, 1500 şi 3000 (2000, 5000 şi 
10000 ft) şi 4500 m (15 000 ft) în zone montane. 

4.3.2 Când sunt utilizate hărţi pentru prognozele de zonă pentru zborurile la niveluri joase, prognozele 
fenomenelor meteorologice de timp semnificativ (SIGWX) trebuie emise ca prognoze SIGWX de nivele 
joase pentru nivelele de zbor până la nivelul de zbor 100 (sau până la nivel de zbor 150 sau mai sus în 
zonele montane, dacă este necesar). Prognoze SIGWX de nivele joase trebuie să indice următoarele 
elemente: 
a) fenomenele meteorologice care impun emiterea unui mesaj SIGMET conform prevederilor de la 

Apendicele 6 şi care sunt prognozate să afecteze zborurile la niveluri joase; şi 
b) elementele incluse în prognozele de zonă pentru zborurile la niveluri joase după cum este 

specificat în Tabelul A5-3, exceptând elementele referitoare la: 
1) vântul şi temperatura în altitudine; şi 
2) prognoza QNH. 

Notă: Indicaţii cu privire la utilizarea termenilor "ISOL", "OCNL" şi "FRQ" referitoare la norii 
Cumulonimbus şi Cumulus congestus şi oraje sunt date în Apendicele 6. 

 
4.4 Schimbul și diseminarea prognozelor de zonă pentru zborurile la niveluri joase 
4.4.1 Prognozele de zonă pentru zborurile la niveluri joase elaborate în scopul emiterii  

informaţiilor AIRMET trebuie să fie schimbate între unităţile meteorologice responsabile   pentru 

emiterea documentaţiei de zbor pentru zborurile la niveluri joase în regiunea de informare a zborurilor 

în cauză. 

4.4.2 Prognozele de zonă pentru zborurile la niveluri joase, în suportul navigației aeriene internaționale, 

elaborate în conformitate cu acordul regional de navigație aeriană și în sprijinul emiterii informațiilor 

AIRMET, trebuie să fie diseminate către serviciile aeronautice fixe bazate pe Internet. 

[În redacția Ordinului nr.29/GEN din 15 iulie 2020] 
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Tabelul A5-1. Model pentru TAF   

 

Key: M   = inclusion mandatory, part of every message; 

C = inclusion conditional, dependent on meteorological conditions or method of observation; 

O = inclusion optional. 

 

Note 1.— The ranges and resolutions for the numerical elements included in TAF are shown in Table A5-4 of this 

appendix. 

 

Note 2.— The explanations for the abbreviations can be found in the Procedures for Air Navigation Services — ICAO 

Abbreviations and Codes (PANS-ABC, Doc 8400). 

 

Element as specified 

in Chapter 6 

 
Detailed content 

 
Template(s) 

 
Examples 

Identification of the type 

of forecast (M) 

Type of forecast (M) TAF or TAF AMD or TAF COR TAF 

TAF AMD 

Location indicator (M) ICAO location indicator (M) nnnn YUDO1 

Time of issue of forecast 

(M) 

Day and time of issue of the 

forecast in UTC (M) 

nnnnnnZ 160000Z 

Identification of a 

missing forecast (C) 

Missing forecast identifier (C) NIL NIL 

END OF TAF IF THE FORECAST IS MISSING. 

 

Element as specified 

in Chapter 6 

 
Detailed content 

 
Template(s) 

 
Examples 

Days and period of 

validity of forecast (M) 

Days and period of the validity of 

the forecast in UTC (M) 

nnnn/nnnn 0812/0918 

Identification of a 

cancelled forecast (C) 

Cancelled forecast identifier (C) CNL CNL 

END OF TAF IF THE FORECAST IS CANCELLED. 

Surface wind (M) Wind direction (M) nnn or VRB2 24004MPS; VRB01MPS 

(24008KT); (VRB02KT) 

19005MPS 

(19010KT) 

00000MPS 

(00000KT) 

140P49MPS 

(140P99KT) 

12003G09MPS 

(12006G18KT) 

24008G14MPS 

(24016G28KT) 

Wind speed (M) [P]nn[n] 

Significant speed variations (C)3 G[P]nn[n] 

Units of measurement (M) MPS (or KT) 

Visibility (M) Prevailing visibility (M) nnnn C 

A 

V 

O 

K 

0350 CAVOK 

7000 

9000 

9999 

Weather (C)4, 5 Intensity of weather 

phenomena (C)6 

– or + — RA HZ 

+TSRA FG 
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Characteristics and type of weather 

phenomena (C)7 

DZ or RA or 

SN or SG or 

PL or DS or 

SS or FZDZ or 

FZRA or SHGR or 

SHGS or SHRA or 

SHSN or TSGR or 

TSGS or TSRA or 

TSSN 

FG or BR or 

SA or DU or 

HZ or FU or 

VA or SQ or 

PO or FC or 

TS or 

BCFG or 

BLDU or 

BLSA or 

BLSN or 

DRDU or 

DRSA or 

DRSN or 

FZFG or 

MIFG or 

PRFG 

–FZDZ PRFG 

 
+TSRASN 

SNRA FG 

Cloud (M)8 Cloud amount and 

height of base or 

vertical visibility (M) 

FEWnnn or 

SCTnnn or 

BKNnnn or 

OVCnnn 

VVnnn or 

VV/// 

NSC FEW010 VV005 

OVC020 VV/// 

NSC 

SCT005 BKN012 

SCT008 BKN025CB 
Cloud type (C)4 CB or TCU — 

Temperature (O)9 Name of the element (M) TX TX25/1013Z TN09/1005Z 

TX05/2112Z TNM02/2103Z 
Maximum temperature (M) [M]nn/ 

Day and time of occurrence of the 

maximum temperature (M) 

nnnnZ 

Name of the element (M) TN 

Minimum temperature (M) [M]nn/ 

Day and time of occurrence of the 

minimum temperature (M) 

nnnnZ 
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Expected significant 

changes to one or more 

of the above elements 

during the period of 

validity (C)4, 10 

Change or probability indicator (M) PROB30 [TEMPO] or PROB40 [TEMPO] or 

BECMG or TEMPO or FM 

TEMPO 0815/0818 25017G25MPS 

(TEMPO 0815/0818 25034G50KT) 

 
TEMPO 2212/2214 17006G13MPS 1000 

TSRA SCT010CB BKN020 

(TEMPO 2212/2214 17012G26KT 1000 

TSRA SCT010CB BKN020) 

Period of occurrence or change (M) nnnn/nnnn or nnnnnn11 

Wind (C)4 nnn[P]nn[n][G[P]nn[n]]MPS or VRBnnMPS 

(or nnn[P]nn[G[P]nn]KT or VRBnnKT) 

Prevailing visibility (C)4 nnnn C 

A 

V 

O 

K 

 Weather phenomenon: 

intensity (C)6 

– or + — NSW BECMG 3010/3011 00000MPS 2400 

OVC010 

(BECMG 3010/3011 00000KT 2400 

OVC010) 

 
PROB30 1412/1414 0800 FG 

BECMG 1412/1414 RA 

TEMPO 2503/2504 FZRA 

TEMPO 0612/0615 BLSN 

PROB40 TEMPO 2923/3001 0500 FG 

Weather phenomenon: 

characteristics and type (C)4, 7 

DZ or RA or 

SN or SG or 

PL or DS or 

SS or 

FZDZ or 

FZRA or 

SHGR or 

SHGS or 

SHRA or 

SHSN or 

TSGR or 

TSGS or 

TSRA or 

TSSN 

FG or 

BR or SA or 

DU or HZ or 

FU or VA or 

SQ or PO or 

FC or TS or 

BCFG or 

BLDU or 

BLSA or 

BLSN or 

DRDU or 

DRSA or 

DRSN or 

FZFG or 

MIFG or 

PRFG 

 Cloud amount and height of base 

or vertical visibility (C)4 

FEWnnn or 

SCTnnn or 

BKNnnn or 

OVCnnn 

VVnnn or 

VV/// 

NSC  FM051230 15015KMH 9999 BKN020 

(FM051230 15008KT 9999 BKN020) 

 
BECMG 1618/1620 8000 NSW NSC 

BECMG 2306/2308 SCT015CB BKN020 
Cloud type (C)4 CB or TCU — 

 

Notes: 

 

1. Fictitious location. 

2. To be used in accordance with 1.2.1. 

3. To be included in accordance with 1.2.1. 

4. To be included whenever applicable. 

5. One or more, up to a maximum of three, groups in accordance with 1.2.3. 

6. To be included whenever applicable in accordance with 1.2.3. No qualifier for moderate intensity. 

7. Weather phenomena to be included in accordance with 1.2.3. 

8. Up to four cloud layers in accordance with 1.2.4. 

9. To be included in accordance with 1.2.5, consisting of up to a maximum of four temperatures (two maximum temperatures and two minimum temperatures). 

10. To be included in accordance with 1.3, 1.4 and 1.5. 

11. To be used with FM only. 
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Tabelul A5-2. Utilizarea indicatorilor de evoluţie şi de timp în mesajele TAF 

 

Change or time indicator Time period Meaning 

FM  ndndnhnhnmnm used to indicate a significant change in most weather elements occurring at ndnd day, nhnh hours 

and nmnm minutes (UTC); 
all the elements given before “FM” are to be included following “FM” (i.e. they are all superseded 

by those following the abbreviation) 

BECMG  nd1nd1nh1nh1/nd2nd2nh2nh2 the change is forecast to commence at nd1nd1 day and nh1nh1 hours (UTC) and be completed by 

nd2nd2 day and nh2nh2 hours (UTC); 
only those elements for which a change is forecast are to be given following “BECMG”; 

the time period nd1nd1nh1nh1/nd2nd2nh2nh2 should normally be less than 2 hours and in any case 

should not exceed 4 hours 

TEMPO  nd1nd1nh1nh1/nd2nd2nh2nh2 temporary fluctuations are forecast to commence at nd1nd1 day and nh1nh1 hours (UTC) and cease 

by nd2nd2 day and nh2nh2 hours (UTC); 

only those elements for which fluctuations are forecast are to be given following “TEMPO”; 

temporary fluctuations should not last more than one hour in each instance, and in the aggregate, 

cover less than half of the period nd1nd1nh1nh1/nd2nd2nh2nh2 

PROBnn — nd1nd1nh1nh1/nd2nd2nh2nh2 probability of occurrence (in %) of an alternative value 

of a forecast element or elements; 

nn = 30 or nn = 40 only; 

to be placed after the element(s) concerned 

— 

TEMPO nd1nd1nh1nh1/nd2nd2nh2nh2 probability of occurrence of temporary 

fluctuations 
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Tabelul A5-3.    Model pentru GAMET 

 

Key: M = inclusion mandatory, part of every message; 

C = inclusion conditional, dependent on meteorological conditions; 

O = inclusion optional; 

= = a double line indicates that the text following it should be placed on the subsequent line. 

 

Element Detailed content Template(s) Examples 

Location indicator of 

FIR/CTA (M) 

ICAO location indicator of the 

ATS unit serving the FIR or 

CTA to which the GAMET 

refers (M) 

nnnn YUCC1 

Identification (M) Message identification (M) GAMET GAMET 

Validity period (M) Day-time groups indicating 

the period of validity in UTC 

(M) 

VALID nnnnnn/nnnnnn VALID 220600/221200 

Location indicator of 

aerodrome meteorological 

office or meteorological watch 

office (M) 

Location indicator of 

aerodrome meteorological 

office or meteorological watch 

office originating the message 

with a separating hyphen (M) 

nnnn– YUDO–1 

    

Name of the FIR/CTA or part 

thereof (M) 

Location indicator and name 

of the FIR/CTA, or part 

thereof for which the GAMET 

is issued (M) 

nnnn nnnnnnnnnn FIR[/n] [BLW FLnnn] 

or 

nnnn nnnnnnnnnn CTA[/n] [BLW FLnnn] 

YUCC AMSWELL FIR/2 BLW FL120 

YUCC AMSWELL FIR 

 

 

 

 

Element 

 

 

Detailed content 

Template(s) 
 

 

Examples 
Identifier and 

time 

 
Location 

 
Content 

Indicator for the beginning of 
Section I (M) 

Indicator to identify the 
beginning of Section I (M) 

 
SECN I 

 
SECN I 

    

Surface wind (C) Widespread surface wind 
exceeding 15 m/s (30 kt) 

SFC WIND: 
[nn/nn] 

[N OF Nnn or Snn] 
or 
[S OF Nnn or Snn] 
or 
[W OF Wnnn or 
Ennn] or 
[E OF Wnnn or 
Ennn] or 
[nnnnnnnnnn]2 

nnn/[n]nnMPS 
(or nnn/[n]nnKT) 

SFC WIND: 10/12 310/16MPS 
 

SFC WIND: E OF W110 050/40KT 

Surface visibility (C) Widespread surface visibility 
below 5 000 m including the 
weather phenomena causing 
the reduction in visibility 

SFC VIS: 
[nn/nn] 

nnnnM FG or BR or 
SA or DU or 
HZ or FU or 
VA or PO or 
DS or SS or 
DZ or RA or 
SN or SG or 
FC or GR or 
GS or PL or SQ 

SFC VIS: 06/08 N OF N51 3000M BR 
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Significant weather (C) Significant weather conditions 
encompassing thunderstorms, 
heavy sandstorm and 
duststorm, and volcanic ash 

SIGWX: 
[nn/nn] 

ISOL TS or 
OCNL TS or 
FRQ TS or 
OBSC TS or 
EMBD TS or 
HVY DS or 
HVY SS  or 
SQL TS or 
ISOL TSGR or 
OCNL TSGR or 
FRQ TSGR or 
OBSC TSGR or 
EMBD TSGR or 
SQL TSGR or VA 

SIGWX: 11/12 ISOL TS 
 

SIGWX: 12/14 S OF N35 HVY SS 

Mountain obscuration (C) Mountain obscuration MT OBSC: 
[nn/nn] 

nnnnnnnnnn2 MT OBSC: S OF N48 MT PASSES 

     

Cloud (C) Widespread areas of broken 
or overcast cloud with height 
of base less than 300 m 
(1 000 ft) above ground level 
(AGL) or above mean sea 
level (AMSL) and/or any 
occurrence of 
cumulonimbus (CB) or 
towering cumulus (TCU) 
clouds 

SIG CLD: 
[nn/nn] 

BKN or OVC 
[n]nnn/[n]nnnM 
(or [n]nnn/[n]nnnFT) 
AGL or AMSL 
ISOL or OCNL or 
FRQ or OBSC or 
EMBD 
CB3 or TCU3 

[n]nnn/[n]nnnM 
(or [n]nnn/[n]nnnFT) 
AGL or AMSL 

SIG CLD: 06/09 N OF N51 OVC 
800/1100FT AGL 10/12 ISOL TCU 
1200/8000FT AGL 

Icing (C) Icing (except for that 
occurring in convective clouds 
and for severe icing for which 
a SIGMET message has 
already been issued) 

ICE: [nn/nn] MOD FLnnn/nnn or 
MOD ABV FLnnn or 
SEV FLnnn/nnn or 
SEV ABV FLnnn 

ICE: MOD FL050/080 

     

Turbulence (C) Turbulence (except for that 
occurring in convective clouds 
and for severe turbulence for 
which a SIGMET message 
has already been issued) 

TURB: [nn/nn] MOD FLnnn/nnn or 
MOD ABV FLnnn or 
SEV FLnnn/nnn or 
SEV ABV FLnnn 

TURB: MOD ABV FL090 

Mountain wave (C) Mountain wave (except for 
severe mountain wave for 
which a SIGMET message 
has already been issued) 

MTW: [nn/nn] MOD FLnnn/nnn or 
MOD ABV FLnnn or 
SEV FLnnn/nnn or 
SEV ABV FLnnn 

MTW: N OF N63 MOD ABV FL080 
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Element 

 

 

Detailed content 

Template(s) 
 

 

Examples 
Identifier and 

time 

 
Location 

 
Content 

SIGMET (C) SIGMET messages 
applicable to the FIR/CTA 
concerned or a sub-area 
thereof, for which the area 
forecast is valid 

SIGMET 
APPLICABLE: 

— [n][n]n4 SIGMET APPLICABLE: 3, A5, B06 

    

or HAZARDOUS WX NIL (C)5 HAZARDOUS WX NIL HAZARDOUS WX NIL 

Indicator for the beginning 
of Section II (M) 

Indicator to identify the 
beginning of Section II (M) 

 
SECN II 

 
SECN II 

      

Pressure centres and fronts 
(M) 

Pressure centres and fronts 
and their expected 
movements and 
developments 

PSYS: [nn] Nnnnn or Snnnn 
Wnnnnn or 
Ennnnn or 
Nnnnn or Snnnn 
Wnnnnn or 
Ennnnn TO Nnnnn 
or Snnnn Wnnnnn 
or Ennnnn 

L [n]nnnHPA or H 
[n]nnnHPA 
or 
FRONT or NIL 

PSYS: 06 N5130 E01000 L 1004HPA 
MOV NE 25KT WKN 

— MOV N or MOV NE 
or MOV E or MOV 
SE or MOV S or 
MOV SW or MOV W 
or MOV NW nnKMH 
(or nnKT) 
WKN or NC or 
INTSF 

Upper winds and 
temperatures (M) 

Upper wind and upper-air 
temperature for at least the 
following altitudes: 600, 1 500 
and 3 000 m (2 000, 5 000 
and 10 000 ft) 

WIND/T: Nnnnn or Snnnn 
Wnnnnn or 
Ennnnn 

 
or 

 
[N OF Nnn or Snn] 
or 
[S OF Nnn or Snn] 
or 
[W OF Wnnn or 
Ennn] or 
[E OF Wnnn or 
Ennn] 
or 
[nnnnnnnnnn]2 

[n]nnnM 
(or [n]nnnFT) 
nnn/[n]nnMPS 
(or nnn/[n]nnKT) 
PSnn or MSnn 

WIND/T: 2000FT N5500 W01000 
270/18MPS PS03 5000FT N5500 
W01000 250/20MPS MS02 10000FT 
N5500 W01000 240/22MPS MS11 

     

Cloud (M) Cloud information not 
included in Section I giving 
type, height of base and top 
above ground level (AGL) or 
above mean sea level (AMSL) 

CLD: [nn/nn] FEW or SCT or 
BKN or OVC 
ST or SC or CU or 
AS or AC or NS 
[n]nnn/[n]nnnM 
(or [n]nnn/[n]nnnFT) 
AGL or AMSL or NIL 

CLD: BKN SC 2500/8000FT AGL 

CLD: NIL 

     

Freezing level (M) Height indication of 0C 
level(s) above ground level 
(AGL) or above mean sea 
level (AMSL), if lower than the 
top of the airspace for which 
the forecast is supplied 

FZLVL: [ABV] [n]nnnFT 
AGL or AMSL 

FZLVL: 3000FT AGL 

     

Forecast QNH (M) Forecast lowest QNH during 
the period of validity 

MNM QNH: [n]nnnHPA MNM QNH: 1004HPA 

Sea-surface temperature and 
state of the sea (O) 

Sea-surface temperature and 
state of the sea if required by 
regional air navigation 
agreement 

SEA:  Tnn HGT [n]nM SEA: T15 HGT 5M 

      

Volcanic eruptions (M) Name of volcano VA:  nnnnnnnnnn or NIL VA: ETNA 
VA: NIL 
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Notes: 

1. Fictitious location. 
2. Free text describing well-known geographical locations should be kept to a minimum. 
3. The location of the CB and/or TCU should be specified in addition to any widespread areas of broken or overcast cloud as given in the example. 

4. List as necessary, with comma separating. 
5. When no elements are included in Section I. 
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Tabelul A5-4. Intervalele şi rezoluţiile pentru 

elementele numerice incluse în TAF. 

 

Element as specified in Chapter 6 Range Resolution 

Wind direction: ° true 000 – 360 10 

Wind speed: MPS 

KT 

00 – 99* 

00 – 199* 

1 

1 

Visibility: M 

M 

M 

M 

0000 – 0750 

0800 – 4 900 

5 000 – 9 000 

10 000 – 

50 

100 

1 000 

0 (fixed value: 9 999) 

Vertical visibility: 30’s M (100’s FT) 000 – 020 1 

Cloud: height of cloud base: 30’s M (100’s FT) 000 – 100 1 

Air temperature (maximum and minimum): °C –80 – +60 1 

*   There is no aeronautical requirement to report surface wind speeds of 50 m/s (100 kt) or more; however, provision has been made for reporting wind speeds up to    

99 m/s (199 kt) for non-aeronautical purposes, as necessary. 
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TAF for YUDO (Donlon/International)*: 

 

TAF YUDO 151800Z 1600/1618 13005MPS 9000 BKN020 BECMG 1606/1608 SCT015CB BKN020 TEMPO 

1608/1612 17006G12MPS 1000 TSRA SCT010CB BKN020 FM161230 15004MPS 9999 BKN020 

 

Meaning of the forecast: 

 

TAF for Donlon/International* issued on the 15th of the month at 1800 UTC valid from 0000 UTC to 1800 UTC 

on the 16th  of  the  month;  surface  wind  direction  130  degrees;  wind  speed  5  metres  per  second;  visibility 

9 kilometres, broken cloud at 600 metres; becoming between 0600 UTC and 0800 UTC on the 16th of the month, 

scattered cumulonimbus cloud at 450 metres and broken cloud at 600 metres; temporarily between 0800 UTC and 

1200 UTC on the 16th of the month surface wind direction 170 degrees; wind speed 6 metres per second gusting to 

12 metres per second; visibility 1 000 metres in a thunderstorm with moderate rain, scattered cumulonimbus cloud 

at 300 metres and broken cloud at 600 metres; from 1230 UTC on the 16th of the month surface wind direction 

150 degrees; wind speed 4 metres per second; visibility 10 kilometres or more; and broken cloud at 600 metres. 

 

* Fictitious location 

 

Note.— In this example, the primary units “metre per second” and “metre” were used for wind speed and height of 

cloud base, respectively. 

However, in accordance with Annex 5, the corresponding non-SI alternative units “knot” and “foot” may be used instead. 

 

Exemplul A5-1. TAF 
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APENDICELE 6. “SPECIFICAŢII TEHNICE REFERITOARE LA INFORMAŢIILE SIGMET ŞI AIRMET, 
AVERTIZĂRILE DE AERODROM, AVERTIZĂRILE ŞI ALERTELE DE FORFECARE A 
VÂNTULUI “ 

(A se vedea Capitolul 7 CT-MET) 
 

Notă: Indicatoarele de tip de date care urmează să fie utilizate în titluri abreviate pentru mesajele 
SIGMET, AIRMET, ciclonul tropical şi cenuşă vulcanică sunt prezentate în Manualul privind sistemul 
global de telecomunicaţii (WMO-386). 

1. SPECIFICAŢII REFERITOARE LA INFORMAŢIILE SIGMET 

1.1 Formatul informaţiilor SIGMET 
1.1.1 Conţinutul, ordinea elementelor şi criteriile de includere a fenomenelor meteorologice care se 

raportează într-un mesaj SIGMET trebuie să fie în conformitate cu modelul specificat în Tabelul A6-1A. 
1.1.2 Mesajele care conţin informaţiile SIGMET trebuie să fie identificate ca: "SIGMET". 
1.1.3 Numărul de secvenţă menţionat în modelul din Tabelul A6-1A trebuie să corespundă cu numărul de 

mesaje SIGMET emise pentru regiunea de informare a zborurilor (FIR) începând cu ora 0001 UTC în 
ziua respectivă. Centrele de veghe meteorologică a căror zone de responsabilitate cuprind mai multe 
regiuni de informare a zborurilor şi / sau zone de control (CTA) trebuie să emită mesaje SIGMET 
separate pentru fiecare FIR şi / sau CTA din zona lor de responsabilitate. 

1.1.4 În conformitate cu modelul din Tabelul A6-1A, într-un mesaj SIGMET trebuie să fie inclus numai unul 
dintre următoarele fenomene, folosind abrevierile indicate mai jos: 

La nivelele de croazieră (indiferent de altitudine): 

Oraj 

- obscur (ascuns) OBSC TS 

- încorporat EMBD TS 

- frecvent FRQ TS 

- linie de vijelie SQL TS 

- obscur cu grindină OBSC TSGR 

- încorporat cu grindină EMBD TSGR 

- frecvent cu grindină FRQ TSGR  

- linie de vijelie cu grindină SQL TSGR  

ciclon tropical 

- ciclon tropical cu o viteză medie a 
vântului la suprafaţă în decurs de 10 
minute de 17 m / s (34 kt) sau mai mult 

TC (+ denumirea ciclonului) 

turbulenţă  

- turbulenţă severa  SEV TURB 

givraj 

- givraj puternic SEV ICE 

- givraj puternic din cauza ploii care 
îngheaţă 

SEV ICE (FZRA) 

 undă orografică 

-  undă orografică severă SEV MTW 

furtună de praf 

- furtună de praf puternică HVY DS 

furtună de nisip 
 

- furtună de nisip puternică HVY SS 

cenuşă de vulcan 
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- cenuşă de vulcan VA (+ denumirea vulcanului, dacă este 
cunoscută ) 

Nor radioactiv RDOACT CLD 

 
1.1.5 Informaţiile SIGMET nu trebuie să conţină materiale descriptive inutile. În descrierea fenomenelor 

meteorologice pentru care se emite SIGMET, nu trebuie să fie inclus nici un material descriptiv 
suplimentar faţă de cel indicat la punctul 1.1.4. Informaţiile SIGMET privind furtuni sau ciclon tropical nu 
trebuie să includă referiri la turbulenţele şi jivrajele asociate. 

1.1.6 Începînd cu data de 5 noiembrie 2020, adiţional faţă de diseminarea în conformitate cu 1.1.1, 
informaţiile SIGMET trebuie să fie diseminate în formatul IWXXM GML.  
Notă: Specificațiile tehnice pentru IWXXM sunt cuprinse în manualul privind codurile (WMO-nr.306), 
Volumul I.3, Partea D - Reprezentarea derivată din modelele de date. Ghidul privind punerea în 
aplicare a IWXXM este prevăzut în Manualul privind modelul de schimb de informații meteorologice 
OACI (IWXXM) (Doc 10003). 
[În redacția Ordinului nr.29/GEN din 15 iulie 2020] 

1.1.7 Informaţiile SIGMET, atunci când sunt emise în format grafic, ar trebui să fie conforme specificaţiilor din 
Apendicele 1, inclusiv utilizarea simbolurilor şi / sau abrevierilor aplicabile. 
[În redacția Ordinului nr.10/GEN din 19 februarie 2019] 

1.2 Diseminarea informaţiilor SIGMET 
1.2.1 Informaţiile SIGMET vor fi diseminate către centrele de veghe meteorologică, WAFC şi alte centre  

meteorologice în conformitate cu acordul regional de navigaţie aeriană. Mesajele SIGMET pentru 
cenuşa vulcanică vor fi de asemenea diseminate către centrele consultative pentru cenuşă vulcanică 
(VAAC). 

1.2.2 Informaţiile SIGMET vor fi diseminate către bazele internaţionale de date OPMET şi centrele 
desemnate prin acordurile regionale de navigaţie aeriană pentru operarea serviciului aeronautic fix 
bazat pe internet, în conformitate cu prevederile acordului regional de navigaţie aeriană.  

2. SPECIFICAŢII REFERITOARE LA INFORMAŢIILE AIRMET 

2.1 Formatul informaţiilor AIRMET 
2.1.1 Conţinutul, ordinea elementelor incluse într-un mesaj AIRMET trebuie să fie în  conformitate cu 
modelul specificat în Tabelul A6-1A. 
2.1.2 Numărul de secvenţă menţionat în modelul din Tabelul A6-1A trebuie să corespundă cu numărul de 

mesaje AIRMET emise pentru regiunea de informare a zborurilor (FIR) începând cu ora 0001 UTC în 
ziua respectivă. Centrele de veghe meteorologică a căror zone de responsabilitate cuprind mai multe 
regiuni de informare a zborurilor şi / sau zone de control (CTA) trebuie să emită mesaje AIRMET 
separate pentru fiecare FIR şi / sau CTA din zona lor de responsabilitate. 

2.1.3 La necesitate, FIR-l trebuie divizat în sub-zone. 
2.1.4 În conformitate cu modelul din Tabelul A6-1A, într-un mesaj AIRMET trebuie să fie   
 inclus numai unul dintre următoarele fenomene, folosind abrevierile indicate mai jos: 

La nivelele de croazieră mai joase de nivelul de zbor 100 (sau mai jos de nivelul de zbor 150 în zonele 
montane, sau mai sus dacă e necesar): 

Viteza vântului la suprafaţă 

- viteza medie a vântului pe o 
suprafaţă  largă mai mare de 15 
m / s (30 kt) 

SFC WSPD (+ viteza vântului, direcţia şi unităţile) 

Vizibilitatea la suprafaţă 

- zone largi afectate de reducerea 
vizibilităţii  la mai puţin de 5 000 
m, inclusiv fenomenul 
meteorologic care determină 

SFC VIS (+ vizibilitatea) (+ unul dintre următoarele 
fenomene meteorologice sau combinaţie a acestora: 
BR, DS, DU, DZ, FC, FG, FU, GR, GS, HZ, PL, PO, 
RA, SA, SG, SN, SQ, SS or VA) 
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reducerea vizibilităţii 

Oraje 

- oraj izolat fără grindină ISOL TS 

- oraj ocazional fără grindină OCNL TS 

- oraj izolat cu grindină ISOL TSGR 

- oraj ocazional cu grindină  OCNL TSGR 

obscuritatea munţilor 

- munţi obscuri MT OBSC 

nebulozitate 

- suprafeţe răspândite de nori rupţi 
(broken) sau cu acoperire totală 
(overcast) cu o înălţime a bazei 
mai mică de 300 m (1 000 ft) 
deasupra nivelului solului: 

- rupţi (broken) 
- cu acoperire totală 

(overcast) 

 
 
 
 
 
BKN CLD (+ înălţimea bazei şi vârfului şi unităţile ) 
OVC CLD (+înălţimea bazei şi vârfului şi unităţile ) 

- nori cumulonimbus care sunt: 
- izolaţi 
- ocazionali 
- frecvenţi 

 
ISOL CB 
OCNL CB 
FRQ CB 

- nori towering cumulus care sunt: 
- izolaţi 
- ocazionali 
- frecvenţi 

 
ISOL TCU 
OCNL TCU 
FRQ TCU 

givraj 

- givraj moderat (cu excepţia 
givrajului în nori convectivi) 

MOD ICE 

turbulenţă 

- turbulenţă moderată (cu excepţia 
turbulenţei în nori convectivi) 

MOD TURB 

 undă orografică 

-  undă orografică moderată MOD MTW 

2.1.5 Informaţiile AIRMET nu trebuie să conţină materiale descriptive inutile. În descrierea  
fenomenelor meteorologice pentru care se emite AIRMET, nu trebuie să fie inclus nici un material 
descriptiv suplimentar faţă de cel indicat la punctul 2.1.4. Informaţiile AIRMET privind orajele sau norii 
cumulonimbus nu trebuie să includă referiri la turbulenţele şi givrajele asociate. 
Notă:   Specificaţiile pentru informaţiile SIGMET care sunt valabile şi pentru zborurile la nivele joase 
sunt prezentate în 1.1.4. 

2.1.6 Începând cu data de 5 Noiembrie 2020, adițional față de diseminarea în conformitate cu 2.1.1,  
 informațiile AIRMET trebuie să fie diseminate în formatul IWXXM GML.  

Notă: Specificațiile tehnice pentru IWXXM sunt cuprinse în manualul privind codurile (WMO-nr.306), 
Volumul I.3, Partea D - Reprezentarea Derivată din Modelele de Date. Ghidul privind punerea în 
aplicare a IWXXM este prevăzut în Manualul privind modelul de schimb de informații meteorologice 
OACI (IWXXM) (Doc 10003). 
[În redacția Ordinului nr.29/GEN din 15 iulie 2020] 

2.2 Diseminarea informaţiilor AIRMET 
2.2.1 Informaţiile AIRMET vor fi diseminate către centrele de veghe meteorologică din regiunile de informare a 

zborurilor (FIR) adiacente şi altor centre de veghe meteorologică, în baza acordurilor încheiate între 
furnizorii de servicii meteorologice aeronautice respectivi.   
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2.2.2 Informaţiile AIRMET vor fi diseminate către bazele internaţionale de date OPMET şi centrele desemnate 
prin acordurile regionale de navigaţie aeriană pentru operarea serviciului aeronautic fix bazat pe 
internet, în conformitate cu prevederile acordului regional de navigaţie aeriană. 

3. SPECIFICAŢII REFERITOARE LA RAPOARTELE SPECIALE DE LA AERONAVELE ÎN ZBOR 

Notă: Prezentul Apendice se referă la linia de comunicare „ascendentă” (uplink) a rapoartelor speciale 
de la aeronavele în zbor. Specificaţiile generale referitoare la rapoartele speciale a aeronavelor în zbor 
sunt prezentate în Apendicele 4. 

3.1. Rapoartele speciale de la aeronavele în zbor trebuie să fie transmise prin linia de comunicare 
“ascendentă” (uplink) în decurs de 60 de minute după emiterea lor. 

3.2. Informaţiile despre vânt şi temperatură incluse în rapoartele automate speciale de la aeronavele în zbor 
nu ar trebui să fie transmise prin linia de comunicare “ascendentă” (uplink) către alte aeronave în zbor. 

4. CRITERII DETALIATE REFERITOARE LA MESAJE SIGMET ŞI AIRMET 
ŞI RAPOARTELE SPECIALE DE LA AERONAVELE ÎN ZBOR (UPLINK) 

4.1 Identificarea regiunii de informare a zborurilor 
În cazurile în care spaţiul aerian este împărţit într-o regiune FIR şi o regiune de informare a zborurilor 
superioară (UIR), informaţia SIGMET ar trebui să fie identificată de indicatorul de localizare al unităţii de 
servicii de trafic aerian care deserveşte FIR-l. 

Notă: Mesajul SIGMET se aplică întregului spaţiu aerian în limitele laterale ale FIR, adică FIR şi UIR. 
Zonele şi / sau nivelurile de zbor specifice afectate de fenomenele meteorologice care determină 
emiterea SIGMET sunt date în textul mesajului. 

4.2 Criteriile legate de fenomenele incluse în mesajele SIGMET şi AIRMET şi rapoartele speciale de la 
aeronavele în zbor (uplink) 

4.2.1 O zonă de oraje şi nori cumulonimbus va fi considerată: 
a) obscură (OBSC)  -  dacă este ascunsă de ceaţă sau fum sau nu poate fi uşor văzută din cauza 

întunericului; 
b) încorporată (EMBD)  - dacă este încorporată în straturi de nori şi nu poate fi uşor recunoscută; 
c) izolată (ISOL) - dacă este constituit din caracteristici individuale care afectează sau se estimează 

că vor afecta o zonă cu o acoperire spaţială maximă mai mică de 50% din suprafaţa respectivă (la 
o dată fixă sau în perioada de valabilitate); şi 

d) ocazională (OCNL) - dacă este alcătuită din caracteristici bine separate care afectează sau se 
preconizează că vor afecta o zonă cu o acoperire spaţială maximă cuprinsă între 50 şi 75% din 
suprafaţa în cauză (la un moment fix sau în perioada de valabilitate). 

4.2.2 O zonă de furtuni ar trebui să fie considerată frecventă (FRQ) dacă în această zonă există o separare 
mică sau lipseşte în genere separarea între orajele adiacente, cu o acoperire spaţială maximă mai 
mare de 75% din suprafaţa afectată sau prognozată a fi afectată de fenomen (la un moment fix sau în 
perioada de valabilitate). 

4.2.3 Linia de vijelie (SQL) ar trebui să indice un oraj de-a lungul unei linii, cu spaţiu mic sau cu lipsă de 
spaţiu între norii individuali. 

4.2.4 Grindina (GR) ar trebui folosită ca o descriere suplimentară a orajului, după cum este necesar. 
4.2.5 Turbulenţa severă şi moderată (TURB) ar trebui să se refere numai la: turbulenţele de la nivelele joase, 

asociate cu vânturile puternice de la suprafaţă; vertije de aer; sau turbulenţe, fie în nor, fie în aer liber 
(CAT). Turbulenţa nu trebuie utilizată în legătură cu norii convectivi. 

4.2.6 Turbulenţa va fi considerată: 
a) severă când valoarea maximă a EDR este egală sau depășește 0,45;  
b) moderată când valoarea maximă a EDR este egală sau mai mare de 0,20 şi mai mică de 0,45. 
[În redacția Ordinului nr.29/GEN din 15 iulie 2020] 

4.2.7 Givrajul puternic şi moderat (ICE) ar trebui să se refere la givrajul în nori neconvectivi. Ploaia care 
îngheaţă (FZRA) trebuie să se refere la condiţiile severe de givraj cauzate de ploaia care îngheaţă. 

4.2.8 O undă orografică (MTW) trebuie considerată: 
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a) severă ori de câte ori se observă sau se prognozează un curent descendent de 3,0 m / s (600 ft / 
min) sau mai mare şi / sau o turbulenţă severă; şi  

b) moderată ori de câte ori se observă sau se prognozează un curent descendent de 1,75-3,0 m / s 
(350-600 ft / min) şi / sau o turbulenţă moderată. 

4.2.9 O furtună de nisip/ furtună de praf trebuie considerată:  
a) puternică ori de câte ori vizibilitatea este mai mică de 200 m şi cerul este ascuns; şi  
b) moderată ori de câte ori vizibilitatea este:  

1) sub 200 m şi cerul nu este acoperit; sau  
2) între 200 m şi 600 m. 

5. SPECIFICAŢII PRIVIND AVERTIZĂRILE DE AERODROM 
5.1. Formatul şi diseminarea avertizărilor de aerodrom  
5.1.1 În cazul în care sunt cerute de operatorii aerieni şi serviciile de aerodrom, avertizările de aerodrom 

trebuie să fie emise în formatul stabilit în Tabelul A6-2 şi trebuie să fie distribuite local în conformitate 
cu acordurile locale încheiate între furnizorul de servicii meteorologice aeronautice şi cei interesaţi. 

5.1.2 Numărul secvenţial al avertizării de aerodrom trebuie să corespundă cu numărul de avertizări de 
aerodrom emise pentru acel aerodrom începând cu 0001 UTC a zilei în cauză. 

5.1.3 În conformitate cu formatul stabilit în Tabelul A6-2, avertizările de aerodrom trebuie să se refere la 
apariţia sau apariţia prognozată a unuia sau mai multora din următoarele fenomene meteorologice: 
− ciclon tropical (inclus dacă vântul la suprafaţă mediat pe 10 minute este prognozat să fie de 34 kt 

(63 km/h) sau mai mult;  
− oraj; 
− grindină; 
− ninsoare (inclusiv depozitul de zăpadă observat sau prognozat); 
− precipitaţiile care îngheaţă; 
− givraj sub formă de brumă sau de chiciură; 
− furtună de nisip; 
− furtună de praf; 
− nisip sau praf transportat la înălţime; 
− vânt puternic la suprafaţă şi rafale; 
− vijelie; 
− îngheţ; 
− cenuşă vulcanică; 
− tsunami; 
− depuneri de cenuşă vulcanică;  
− substanţe chimice toxice; 
− alte fenomene, după cum s-a agreat pe plan local. 
Notă:  Avertizările de aerodrom legate de apariţia sau de apariţia aşteptată a tsunami nu sunt 
necesare în cazul în care există un plan naţional de siguranţă publică pentru tsunami şi acest plan 
include aerodromul în cauză în situaţii  "de risc". 

5.1.4 Utilizarea unui text suplimentar la abrevierile specificate în Tabelul A6-2 trebuie să fie minim. Textul 
suplimentar trebuie să fie întocmit în limbaj clar abreviat utilizând abrevierile OACI aprobate şi valorile 
numerice corespunzătoare. Dacă abrevierile OACI nu sunt disponibile, textul trebuie întocmit utilizând 
limbajul clar în limba engleză. 

5.2 Criterii cantitative pentru avertizările de aerodrom 
Când sunt necesare criteriile cantitative pentru emiterea unor avertizări de aerodrom ca de exemplu, viteza 
maximă a vântului prognozată sau căderea de zăpadă prognozată, criteriile trebuie să fie stabilite prin acorduri 
locale între furnizorii de servicii meteorologice aeronautice şi utilizatorii interesaţi. 
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6. SPECIFICAŢII PRIVIND AVERTIZĂRILE DE FORFECARE A VÂNTULUI 

6.1 Detectarea forfecării de vânt 
Dovezi asupra existenţei forfecării vântului trebuie să fie luate în considerare atunci când provin de la: 

a) un echipament de detecţie de la distanţă a forfecării vântului, instalat la sol, de ex. radar Doppler; 
b) un echipament montat la sol pentru detectarea forfecării vântului, de ex. reţea de senzori la suprafaţă 

pentru măsurarea vântului şi/sau a presiunii destinaţi a monitoriza una sau mai multe piste împreună cu 
traiectoriile de apropiere şi depărtare asociate; 

c) observaţii ale aeronavelor în timpul fazelor de urcare sau de apropiere efectuate în conformitate cu 
Capitolul 5 ale prevederilor CT-MET; sau 

d) alte informaţii meteorologice obţinute, de exemplu, cu ajutorul senzorilor specifici, instalaţi pe stâlpi, pe 
turnuri situate în apropierea aerodromului sau pe înălţimile înconjurătoare. 
Notă:  Condiţiile de forfecare a vântului sunt asociate, în mod normal, următoarelor fenomene: 

− oraje, microrafale, trombe (trombe terestre sau trombe marine) şi fronturi de rafale; 
− suprafeţe frontale; 
− vânturi puternice la suprafaţă asociate cu topografia locală;  
− fronturi de briză marină; 
− unde orografice (inclusiv rotori la nivele joase în zona terminală);  
− inversiuni de temperatură la nivele joase. 

6.2 Formatul şi diseminarea avertizărilor şi alertelor privind forfecarea vântului 
Notă: Informaţiile despre forfecarea vântului trebuie de asemenea incluse ca informaţii suplimentare în 
rapoartele locale (probabil regulate), rapoartele locale speciale, METAR şi SPECI în conformitate cu 
modelele din Apendicele 3, Tabelele A3-1 şi A3-2. 

6.2.1 Avertizările privind forfecarea vântului se emite în conformitate cu modelul din Tabelul A6-3 şi se 
diseminează către cei interesaţi, în conformitate cu prevederile acordurilor încheiate la nivel local. 

6.2.2 Numărul secvenţial al avertizării (după cum este specificat în Tabelul A6-3) trebuie să corespundă cu 
numărul de avertizări de forfecare a vântului emise pentru acel aerodrom începând cu 0001 UTC a zilei 
în cauză. 

6.2.3 Utilizarea unui text suplimentar la abrevierile specificate în Tabelul A6-3 trebuie să fie minim. Textul 
suplimentar trebuie să fie întocmit în limbaj clar abreviat utilizând abrevierile OACI aprobate şi valorile 
numerice corespunzătoare. Dacă abrevierile OACI nu sunt disponibile, textul trebuie întocmit utilizând 
limbajul clar în limba engleză. 

6.2.4 Atunci când un raport de la o aeronavă este utilizat pentru a pregăti o avertizare de forfecare a vântului 
sau pentru a confirma o avertizare emisă anterior, raportul corespunzător transmis de la bordul 
aeronavei, cu specificaţia inclusivă a tipului de aeronavă, ar trebui diseminat către cei interesaţi 
neschimbat, în conformitate cu prevederile acordurilor încheiate la nivel local. 
Nota 1: În cazul când sunt primite rapoarte privind forfecarea vântului atât de la aeronavele care 
sosesc, cât şi de la cele care pleacă, pot fi emise două avertizări diferite de forfecare a vântului: una 
pentru aeronavele care sosesc şi una pentru aeronavele care pleacă.  
Nota 2:  Specificaţiile pentru raportarea intensităţii forfecării vântului sunt în curs de dezvoltare. Este 
totuşi recunoscut faptul că piloţii, atunci când raportează forfecarea vântului, pot folosi termenii de 
calificare "moderaţi", "puternici" sau "severi", bazaţi în mare măsură pe evaluarea lor subiectivă a 
intensităţii forfecării vântului întâlnite. 

6.2.5 Avertizările de forfecare a vântului trebuie să fie diseminate către cei interesaţi de la dispozitivele de 
detectare la distanţă sau de detectare automată a forfecării vântului, instalate la sol, în conformitate cu 
prevederile acordului încheiat la nivel local. 

6.2.6 În cazul în care sunt observate microrafale, raportate de către piloţi sau detectate de senzori sau de 
echipamentele automate de teledetecţie a forfecării vântului de la sol, avertizările de forfecare a 
vântului şi alertele de forfecarea vântului trebuie să includă referinţe specifice despre microrafale. 

6.2.7 În cazul în care informaţiile de la senzori sau echipamente automate de teledetecţie de la sol a 
forfecării vântului sunt utilizate pentru elaborarea alertelor de forfecare a vântului, alerta, dacă se poate, 
trebuie să se refere la porţiuni specifice ale pistei şi distanţe de-a lungul pantei de apropiere sau 
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decolare în conformitate cu prevederile acordului agreate între furnizorul de servicii meteorologice 
aeronautice, unitatea ATS corespunzătoare şi operatorii interesaţi.  
 

Tabelul A6-1A. Model pentru mesajele SIGMET și AIRMET 

[În redacția Ordinului nr.29/GEN din 15 iulie 2020] 

Key: M   = inclusion mandatory, part of every message; 

C = inclusion conditional, included whenever applicable; 

= = a double line indicates that the text following it should be placed on the subsequent line. 

Note 1.— The ranges and resolutions for the numerical elements included in SIGMET/AIRMET messages are shown in 

Table A6-4 of this appendix. 

Note 2.— In accordance with 1.1.5 and 2.1.5, severe or moderate icing and severe or moderate turbulence (SEV ICE, 

MOD ICE, SEV TURB, MOD TURB) associated with thunderstorms, cumulonimbus clouds or tropical cyclones should 

not be included. 

 

  
Element 

 
Detailed content 

 
SIGMET template 

 
AIRMET 
template 

SIGMET message 

examples 

AIRMET message 

examples 

Location indicator of 

FIR/CTA (M)1 

ICAO location indicator of the 

ATS unit serving the FIR or 

CTA to which the 

SIGMET/AIRMET refers 

nnnn YUCC2 

YUDD2 

Identification (M) Message identification and 

sequence number3 

SIGMET [n][n]n AIRMET [n][n]n SIGMET 1 

SIGMET 01 

SIGMET A01 

AIRMET 9 

AIRMET 19 

AIRMET 

B19 

Validity period (M) Day-time groups indicating the 

period of validity in UTC 

VALID nnnnnn/nnnnnn VALID 010000/010400 

VALID 221215/221600 

VALID 101520/101800 

VALID 251600/252200 

VALID 152000/160000 

VALID 192300/200300 

Location indicator of 
MWO (M) 

Location indicator of MWO 

originating the message with a 

separating hyphen 

nnnn– YUDO–2 

YUSO–2 

Name of the FIR/CTA 
(M) 

Location indicator and name of 

the FIR/CTA4 for which the 

SIGMET/AIRMET is issued 

nnnn nnnnnnnnnn 

FIR 

or 

UIR 

or 

FIR/UIR 

or 

nnnn nnnnnnnnnn CTA 

nnnn 

nnnnnnnn

nn FIR[/n] 

YUCC AMSWELL FIR2 

YUDD SHANLON2 

FIR/UIR2 

UIR 

FIR/UIR 

YUDD SHANLON CTA2 

YUCC AMSWELL 

FIR/22 YUDD SHANLON 

FIR2 

IF THE SIGMET OR AIRMET MESSAGE IS TO BE CANCELLED, SEE DETAILS AT THE END OF THE TEMPLATE. 

Status indicator (C)5 Indicator of test or exercise TEST or EXER TEST or EXER TEST 

EXER 

TEST 

EXER 
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Element 

 
Detailed content 

 
SIGMET template 

 
AIRMET template 

SIGMET 

message 

example

s 

AIRMET message 

examples 

Phenomenon (M)6 Description of phenomenon 

causing the issuance of 
SIGMET/AIRMET 

OBSC7 TS[GR8] 

EMBD9 TS[GR8] 

FRQ10 TS[GR8] 
SQL11 TS[GR8] 

SFC WIND 

nnn/nn[n]MPS (or 

SFC WIND nnn/nn[n]KT) 

OBSC 

TS 

OBSC 

TSGR 

EMBD 

TS 

EMBD 

TSGR 

FRQ TS 

FRQ 

TSGR 

SQL TS 

SQL TSGR 

 
TC GLORIA 

PSN N10 W060 

CB 

TC NN PSN 

S2030 

E06030 CB 

 
SEV 

TURB 

SEV 

ICE 

SEV ICE 

(FZRA) 

SEV MTW 

HV

Y 

DS 

HV

Y 

SS 

 
VA ERUPTION MT 

ASHVAL2 PSN S15 

E073 VA CLD 

 
RDOACT CLD 

SFC WIND 040/40MPS 

SFC WIND 310/20KT 

 
SFC VIS 1500M (BR) 

   SFC VIS [n][n]nnM 
(nn)16 

 

  TC nnnnnnnnnn PSN 

Nnn[nn] or Snn[nn] 

Wnnn[nn] or Ennn[nn] CB 

or TC NN12 PSN Nnn[nn] 

or Snn[nn] Wnnn[nn] 
or Ennn[nn] CB 

 
ISOL17 

TS[GR8] 

OCNL18 

TS[GR8] 

 
MT OBSC 

ISOL TS 

ISOL TSGR 

OCNL TS 

OCNL TSGR 

 
MT OBSC 

   
SEV TURB13 

SEV ICE14 

SEV ICE (FZRA)14 

SEV MTW15 

 
HVY DS 

HVY SS 

 
[VA ERUPTION] 

[MT nnnnnnnnnn] 

[PSN Nnn[nn] or Snn[nn] 

Ennn[nn] or Wnnn[nn]] 

VA CLD 

 
RDOACT CLD 

BKN CLD 

nnn/[ABV][n]nnn

M (or BKN CLD 

[n]nnn/[ABV][n]nnnnFT) 

or BKN CLD 

SFC/[ABV][n]nnn

M (or BKN CLD 

SFC/[ABV][n]nnnnFT

) OVC CLD 

nnn/[ABV][n]nnn

M (or OVC CLD 

[n]nnn/[ABV][n]nnnnFT) 

or OVC CLD 

SFC/[ABV][n]nnn

M (or OVC CLD 

SFC/[ABV][n]nnnnFT) 

 
BKN CLD 120/900M 

BKN CLD 400/3000FT 

BKN CLD 1000/5000FT 

BKN CLD SFC/3000M 

BKN CLD SFC/ABV10000FT 

 
OVC CLD 270/ABV3000M 

OVC CLD 

900/ABV10000FT OVC 

CLD1000/5000FT OVC 

CLD SFC/3000M OVC 

CLD SFC/ABV10000FT 

 
ISOL CB 

OCNL CB 

FRQ CB 

   
ISOL17 

CB19 

OCNL18 

CB19 

FRQ10 

CB19 

ISOL TCU 

OCNL TCU 

FRQ TCU 

   
ISOL17 

TCU19 

OCNL18 

TCU19 

FRQ10 

TCU19 

MOD TURB 

MOD ICE 

MOD MTW 

   
MOD 

TURB13 

MOD ICE14 

MOD 

MTW15 

 

Observed or forecast Indication whether the OBS [AT nnnnZ] or OBS 

phenomenon (M)20,21 information is observed FCST [AT nnnnZ] OBS AT 1210Z 
 and expected to continue,  FCST 
 or forecast  FCST AT 1815Z 

 
 
 
 
 



AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ  CT-MET 

 

Ediţia 03 150  decembrie 2018 

 

 

 

 

 
Element 

 
Detailed content 

 
SIGMET template 

 
AIRMET template 

SIGMET message 

examples 

AIRMET message 

examples 

Location (C)20, 21, 33 Location (referring to latitude 

and longitude (in degrees 

and minutes)) 

Nnn[nn] Wnnn[nn] or Nnn[nn] Ennn[nn] or 

Snn[nn] Wnnn[nn] or Snn[nn] Ennn[nn] 

 
or 

N OF Nnn[nn] or S OF Nnn[nn] or N OF Snn[nn] or 

S OF Snn[nn] [AND] 

W OF Wnnn[nn] or E OF Wnnn[nn] or W OF Ennn[nn] or 

E OF Ennn[nn] 

 
or 

N OF Nnn[nn] or N OF Snn[nn] AND S OF Nnn[nn] or 

S OF Snn[nn] 

N2020 W07005 N48 E010 

S60 W160 S0530 E16530 

 
N OF N50 

S OF N5430 N OF S10 

S OF S4530 W OF W155 E OF W45 

W OF E15540 

E OF E09015 

  or 

W OF Wnnn[nn] or W OF Ennn[nn] AND E 

OF Wnnn[nn] or E OF Ennn[nn] 

 
N OF N1515 AND W OF E13530 S OF 

N45 AND N OF N40 

  
or 

N OF LINE22 or NE OF LINE22 or E OF LINE22 or SE OF 

LINE22 or S OF LINE22 or SW OF LINE22 or W OF LINE22 

or NW OF LINE22 Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or 

Ennn[nn] – Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] 

[– Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]] [– Nnn[nn] 

or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]] 

[AND N OF LINE22 or NE OF LINE22 or E OF LINE22 or 

SE OF LINE22 or S OF LINE22 or SW OF LINE22 or W OF 

LINE22 or NW OF LINE22 Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or 

Ennn[nn] – Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] 

[– Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]] [– Nnn[nn] 

or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]]] 

or 

WI22, 23 Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] – 

Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] – Nnn[nn] or 

Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] – [Nnn[nn] or Snn[nn] 

Wnnn[nn] or Ennn[nn] – Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] 

or Ennn[nn]] 

N OF LINE S2520 W11510 – S2520 

W12010 SW OF LINE N50 W005 – N60 

W020 

SW OF LINE N50 W020 – N45 E010 

AND NE OF LINE N45 W020 – N40 

E010 

 
WI N6030 E02550 – N6055 E02500 – 

N6050 E02630 – N6030 E02550 

 
APRX 50KM WID LINE BTN N64 W017 

– N60 W010 – N57 E010 

 
ENTIRE FIR ENTIRE UIR ENTIRE 

FIR/UIR ENTIRE CTA 

 
WI 400KM OF TC CENTRE WI 250NM 

OF TC CENTRE WI 30KM OF N6030 

E02550† 

  
or 

APRX nnKM WID LINE22 BTN (or nnNM WID LINE22 

BTN) Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] 

– Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] [– 

Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]] [– 

Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]] 

 

  
or 

ENTIRE UIR 

 

  or 

ENTIRE FIR 

or 

ENTIRE FIR/UIR 

 

  or 

ENTIRE CTA 

 

  or24 

WI nnnKM (or nnnNM) OF TC CENTRE 

or25 

WI nnKM (or nnNM) OF Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or 

Ennn[nn] 
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Element 

 
Detailed content 

 
SIGMET template 

 
AIRMET 
template 

SIGMET message 

examples 

AIRMET message 

examples 

Level (C)20, 21 Flight level or altitude [SFC/]FLnnn or 

[SFC/]nnnnM (or [SFC/][n]nnnnFT) or 

FLnnn/nnn or 

TOP FLnnn or 

[TOP] ABV FLnnn (or [TOP] ABV [n]nnnnFT) 

[nnnn/]nnnnM (or [[n]nnnn/][n]nnnnFT) or 

[nnnnM/]FLnnn (or [[n]nnnnFT/]FLnnn) 

 

or 24 

TOP [ABV or BLW] FLnnn 

FL180 SFC/FL070 SFC/3000M 

SFC/10000FT FL050/080 TOP 

FL390 ABV FL250 

TOP ABV FL100 

ABV 7000FT 

TOP ABV 9000FT 

TOP ABV 10000FT 

3000M 

2000/3000M 

8000FT 

6000/12000FT 

2000M/FL150 

10000FT/FL250 

   
TOP FL500 TOP 

ABV FL500 

TOP BLW FL450 

Movement or 

expected 

movement 

(C)20, 26, 34 

Movement or expected 

movement (direction and 

speed) with reference to one 

of the sixteen points of 

compass, or stationary 

MOV N [nnKMH] or MOV NNE 

[nnKMH] or MOV NE [nnKMH] or 

MOV ENE [nnKMH] or MOV E 

[nnKMH] or MOV ESE [nnKMH] 

or MOV SE [nnKMH] or MOV 

SSE [nnKMH] or MOV S 

[nnKMH] or MOV SSW [nnKMH] 

or MOV SW [nnKMH] or MOV 

WSW [nnKMH] or MOV W 

[nnKMH] or MOV WNW [nnKMH] 

or MOV NW [nnKMH] or MOV 

NNW [nnKMH] 

(or MOV N [nnKT] or MOV NNE [nnKT] or 

MOV NE [nnKT] or MOV ENE [nnKT] or 

MOV E [nnKT] or MOV ESE [nnKT] or 

MOV SE [nnKT] or MOV SSE [nnKT] or 

MOV S [nnKT] or MOV SSW [nnKT] or 

MOV SW [nnKT] or MOV WSW [nnKT] or 

MOV W [nnKT] or MOV WNW [nnKT] or 

MOV NW [nnKT] or MOV NNW [nnKT]) 

MOV SE 

MOV NNW 

 
MOV E 40KMH 

MOV E 20KT MOV 

WSW 20KT 

 
STNR 

  or 

STNR 

 

Changes in intensity 
(C)20 

Expected changes in 

intensity 

INTSF or 

WKN or 

NC 

INTSF 

WKN 

NC 

Forecast time (C)20, 21, 26 Indication of the forecast time 

of phenomenon 

FCST AT nnnnZ — FCST AT 2200Z — 

TC forecast position 
(C)24 

Forecast position of TC 

centre 

TC CENTRE PSN 
Nnn[nn] 

or Snn[nn] Wnnn[nn] 

or Ennn[nn] or31 

TC CENTRE PSN 
Nnn[nn] 

or Snn[nn] Wnnn[nn] 
or 

Ennn[nn] CB 

— TC CENTRE PSN N1030  

E16015  

TC CENTRE PSN N1015 E15030 

CB 

— 
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Element 

 
Detailed content 

 
SIGMET template 

 
AIRMET 
template 

SIGMET message 

examples 

AIRMET message 

examples 

Forecast position (C)20, 21, 26, 

27, 33 

Forecast position of 

phenomenon at the end of 

the validity period of the 

SIGMET message32 

Nnn[nn] Wnnn[nn] or 

Nnn[nn] Ennn[nn] or 

Snn[nn] Wnnn[nn] or 

Snn[nn] Ennn[nn] 

— N30 W170 

 
N OF N30 

— 

   
or 

N OF Nnn[nn] or 

S OF Nnn[nn] or 

N OF Snn[nn] or 

S OF Snn[nn] [AND] 

W OF Wnnn[nn] or 

E OF Wnnn[nn] or 

W OF Ennn[nn] or 

E OF Ennn[nn] 

 
or 

N OF Nnn[nn] or 

N OF Snn[nn] AND S OF 

Nnn[nn] or S OF Snn[nn] 

 S OF S50 AND W OF 

E170 

 
S OF N46 AND N OF N39 

 
NE OF LINE N35 W020 – 

N45 W040 

 
SW OF LINE N48 W020 – 

N43 E010 AND NE OF 

LINE N43 W020 – N38 

E010 

 
WI N20 W090 – 

N05 W090 – N10 W100 – 

N20 W100 – N20 W090 

 

  or 

W OF Wnnn[nn] or 

W OF Ennn[nn] AND E OF 

Wnnn[nn] or E OF Ennn[nn] 

  
APRX 50KM WID LINE 

BTN N64 W017 – 

N57 W005 – N55 E010 – 

N55 E030 

 

  or 

N OF LINE22 or 

NE OF LINE22 or 

E OF LINE22 or 

SE OF LINE22 or 

S OF LINE22 or 

SW OF LINE22 or 

W OF LINE22 or 

NW OF LINE22 Nnn[nn]  

or  

Snn[nn] Wnnn[nn] or 

Ennn[nn] – Nnn[nn] or 

Snn[nn] Wnnn[nn] or 

Ennn[nn] 

[– Nnn[nn] or Snn[nn] 

Wnnn[nn] or Ennn[nn]] 

[AND N OF LINE22 or 

NE OF LINE22 or 

E OF LINE22 or 

SE OF LINE22 or 

S OF LINE22 or 

SW OF LINE22 or 

W OF LINE22 or 

NW OF LINE22 Nnn[nn] or 

Snn[nn] Wnnn[nn] or 

Ennn[nn] – Nnn[nn] or 

Snn[nn] Wnnn[nn] or 

Ennn[nn] 

[– Nnn[nn] or Snn[nn] 

Wnnn[nn] or Ennn[nn]]] 

  
ENTIRE FIR 

ENTIRE UIR 

ENTIRE FIR/UIR 

 
ENTIRE CTA 

NO VA EXP 

WI 30KM OF N6030 

E02550† 

 

WI 150NM OF TC 

CENTRE  
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Element 

 
Detailed content 

 
SIGMET template 

 
AIRMET 
template 

SIGMET message 

examples 

AIRMET message 

examples 

  or 

WI22, 23 Nnn[nn] or 

Snn[nn] Wnnn[nn] or 

Ennn[nn] – Nnn[nn] or 

Snn[nn] Wnnn[nn] or 

Ennn[nn] – Nnn[nn] or 

Snn[nn] Wnnn[nn] or 

Ennn[nn] – Nnn[nn] or 

Snn[nn] Wnnn[nn] or 

Ennn[nn] 

 
or 

APRX nnKM WID 

LINE22 BTN (nnNM WID 

LINE22 BTN) 

Nnn[nn] or 

Snn[nn] Wnnn[nn] or 

Ennn[nn] – Nnn[nn] or 

Snn[nn] Wnnn[nn] or 

Ennn[nn] 

[– Nnn[nn] or 

Snn[nn] Wnnn[nn] 

or Ennn[nn]] 

[ – Nnn[nn] or 

Snn[nn] Wnnn[nn] or 

Ennn[nn]] 

 
or 

ENTIRE FIR 

or 

ENTIRE UIR 

or 

ENTIRE FIR/UIR 

or 

ENTIRE CTA 

or28 

NO VA EXP 

 

or25 

WI nnKM (or nnNM) OF 

Nnn[nn] or Snn[nn] 

Wnnn[nn] or Ennn[nn] 

 

or24 

WI nnnKM (nnnNM) OF 

TC CENTRE 

   

Repetition of elements (C)29 Repetition of elements 

included in a SIGMET 

message for volcanic ash 

cloud or tropical cyclone 

[AND] 29 — AND — 

      

OR 

Cancellation of SIGMET/ 

AIRMET (C) 30 

Cancellation of 

SIGMET/AIRMET referring 

to its identification 

CNL SIGMET [n][n]n 

nnnnnn/nnnnnn 

CNL AIRMET [n][n]n 

nnnnnn/nnnnnn 

CNL SIGMET 2 

101200/101600 

CNL AIRMET 05 

151520/151800 

  or28 

CNL SIGMET 

[n][n]n nnnnnn/nnnnnn 

VA MOV TO nnnn FIR 

 CNL SIGMET A13 

251030/251430 VA 

MOV TO YUDO FIR2 

 

 



AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ  CT-MET 

 

Ediţia 03 154  decembrie 2018 

 

 

 

Notes: 

1. See 4.1. 

2. Fictitious location. 

3. In accordance with 1.1.3 and 2.1.2. 

4. See 2.1.3. 

5. Used only when the message issued to indicate that a test or an exercise is taking place. When the word “TEST” or the abbreviation “EXER” is included, the message 

may contain information that should not be used operationally or will otherwise end immediately after the word "TEST".  

6. In accordance with 1.1.4 and 2.1.4. 

7. In accordance with 4.2.1 a). 

8. In accordance with 4.2.4. 

9. In accordance with 4.2.1 b). 

10. In accordance with 4.2.2. 

11. In accordance with 4.2.3. 

12. Used for unnamed tropical cyclones. 

13. In accordance with 4.2.5 and 4.2.6. 

14. In accordance with 4.2.7. 

15. In accordance with 4.2.8. 

16. In accordance with 2.1.4. 

17. In accordance with 4.2.1 c). 

18 In accordance with 4.2.1 d). 

19. The use of cumulonimbus (CB) and towering cumulus (TCU) is restricted to AIRMETs in accordance with 2.1.4. 
20. In the case of volcanic ash cloud covering more than one area within the FIR, these elements can be repeated, as necessary. Each location and forecast position is to be 

preceded by an observed or forecast time.  

21. In the case of cumulonimbus clouds associated with a tropical cyclone covering more than one area within the FIR, these elements can be repeated as necessary. Each 
location and forecast position must be preceded by an observed or forecast time. 

22. A straight line is to be used between two points drawn on a map in the Mercator projection or between two points which crosses lines of longitude at a constant angle. 

23. The number of coordinates are to be kept to a minimum and should not normally exceed seven. 

24. Only for SIGMET messages for tropical cyclones. 

25. Only for SIGMET messages for radioactive cloud. When detailed information on the release is not available, a radius of up to 30 kilometres (or 16 nautical miles) from 

the source can be applied; and a vertical extent from surface (SFC) to the upper limit of the flight information region/upper flight information region (FIR/UIR) or control 

area (CTA) is to be applied. [Applicable from 7 November 2019 until 4 November 2020]. 

25. Only for SIGMET messages for radioactive cloud. A radius of up to 30 kilometres (or 16 nautical miles) from the source and a vertical extent from surface (SFC) to the upper 
limit of the flight information region/upper flight information region (FIR/UIR) or control area (CTA) is to be applied. [Applicable 5 November 2020]. 

26. The elements “forecast time” and “forecast position” are not to be used in conjunction with the element “movement or expected movement”. 

27. The levels of the phenomena remain fixed throughout the forecast period. 

28. Only for SIGMET messages for volcanic ash. 

29. To be used for more than one volcanic ash clouds or cumulonimbus clouds associated with a tropical cyclone simultaneously affecting the FIR concerned. 

30. End of the message (as the SIGMET/AIRMET message is being cancelled). 

31. The term CB is to be used when the forecast position for the cumulonimbus cloud is included. 

32. The forecast position for cumulonimbus (CB) cloud occurring in connection with tropical cyclones relate to the forecast time of the tropical cyclone centre 
position, not to the end of the validity period of the SIGMET message. 

33. For SIGMET messages for radioactive cloud, only within (WI) is to be used for the elements “location” and “forecast position”. 

34. For SIGMET messages for radioactive cloud, only stationary (STNR) is to be used for the element “movement or expected movement”. 

 

 



AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ  CT-MET 

 

Ediţia 03 155  decembrie 2018 

 

 

Tabelul A6-1B. Model pentru rapoartele special din zbor (uplink) 

[În redacția Ordinului nr.29/GEN din 15 iulie 2020] 

 

Key: M   = inclusion mandatory, part of every message; 

 C = inclusion conditional, included whenever applicable; 

 = = a double line indicates that the text following it should be placed on the subsequent line. 

Note.— The ranges and resolutions for the numerical elements included in special air-reports are shown 

in Table A6-4 of this appendix. 

 

 

Element 

 

 

Detailed content 

 

 

Template1,2 

 

 

Examples 

Identification (M) Message identification ARS ARS 
 

Aircraft identification (M) Aircraft radiotelephony call sign nnnnnn VA8123 

Observed phenomenon (M) Description of observed 

phenomenon causing the 

issuance of the special air- 

report4 

TS 

TSGR 

 
SEV TURB 

SEV ICE 

TS 

TSGR 

 
SEV TURB 

SEV ICE 

 
SEV MTW 

HVY DS 

  HVY SS 

VA CLD 

VA 

VA MT ASHVAL5 

 
MOD TURB 

MOD ICE 

  
SEV MTW 

  
HVY DS 

HVY SS 

  
VA CLD 

VA [MT nnnnnnnnnn] 

  
MOD TURB 

MOD ICE 

Observation time (M) Time of observation of 

observed phenomenon 

OBS AT nnnnZ OBS AT 1210Z 

Observed location (C) Location (referring to latitude NnnnnWnnnnn or N2020W07005 
 and longitude (in degrees and NnnnnEnnnnn or S4812E01036 
 minutes)) of observed SnnnnWnnnnn or  

 phenomenon SnnnnEnnnnn  

Observed level (C) Flight level or altitude of 

observed phenomenon 

FLnnn or 

FLnnn/nnn or 

nnnnM (or [n]nnnnFT) 

FL390 

FL180/210 

3000M 

12000FT 

 

Notes: 

 1. No wind and temperature to be uplinked to other aircraft in flight in accordance with 3.2.  

 2. See 3.1. 

3. Fictitious call sign. 

4. In the case of special air-report for volcanic ash cloud, the vertical extent (if observed) and name of the volcano (if known) can be used. 

5. Fictitious location. 
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YUCC SIGMET 2 VALID 201200/201600 YUDO – 

YUCC AMSWELL FIR RDOACT CLD OBS AT 1155Z WI  

 

Meaning: 

The second SIGMET message issued for the AMSWELL* flight information region (identified by YUCC 

Amswell area control centre) by the Donlon/International* meteorological watch office (YUDO) since 0001 UTC; 

the message is valid from 1200 UTC to 1600 UTC on the 20th of the month; radioactive cloud was observed at 

1155 UTC within 30 kilometres of 60 degrees 30 minutes north 25 degrees 50 minutes east between the surface 

and flight level 550. The radioactive cloud is stationary. 

* Fictitious location 

YUCC SIGMET 5 VALID 221215/221600 YUDO –  

YUCC AMSWELL FIR SEV TURB OBS AT 1210Z N2020 W07005 FL250 INTSF FCST AT 1600Z S OF N2020  

AND E OF W06950  

 

Meaning:   

The fifth SIGMET message issued for the AMSWELL* flight information region (identified by YUCC Amswell  

area control centre) by the Donlon/International* meteorological watch office (YUDO) since 0001 UTC; the  

message is valid from 1215 UTC to 1600 UTC on the 22nd of the month; severe turbulence was observed at  

1210 UTC 20 degrees 20 minutes north and 70 degrees 5 minutes west at flight level 250; the turbulence is  

expected to strengthen in intensity; at 1600 UTC the severe turbulence is forecast to be located south of 20 degrees  

20 minutes north and east of 69 degrees 50 minutes west.  

 

* Fictitious location 

 

 

 

 

 

Example A6-4. SIGMET message for radioactive cloud 

[În redacția Ordinului nr.29/GEN din 15 iulie 2020] 

 

 

 
 

Example A6-5. SIGMET message for severe turbulence 
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APENDICELE 7. “SPECIFICAŢII TEHNICE REFERITOARE LA INFORMAŢIILE 
CLIMATOLOGICE AERONAUTICE“ 

(A se vedea Capitolul 8 CT-MET) 
 

1. PROCESAREA INFORMAŢIILOR CLIMATOLOGICE AERONAUTICE 

Observaţiile meteorologice pentru aerodromurile permanente şi pentru aerodromurile de 
rezervă trebuie colectate, procesate şi înregistrate în forma adecvată pentru elaborarea 
informaţiilor climatologice de aerodrom. 

2. SCHIMBUL DE INFORMAŢII CLIMATOLOGICE AERONAUTICE 

Informaţiile climatologice aeronautice trebuie schimbate, la cerere, între furnizorii de servicii 
meteorologice aeronautice. Operatorii aerieni şi alţi beneficiari/utilizatori aeronautici care au 
nevoie de asemenea informaţii trebuie să se adreseze furnizorilor de servicii meteorologice 
aeronautice responsabile pentru elaborarea acestora. 

3. CONŢINUTUL INFORMAŢIILOR CLIMATOLOGICE AERONAUTICE 

3.1 Tabele climatologice de aerodrom 
3.1.1 Tabelul climatologic de aerodrom trebuie să indice, în funcţie de disponibilitatea datelor: 

a) valorile medii şi variaţiile în raport de acestea, inclusiv valorile maxime şi minime 
ale elementelor meteorologice (de exemplu, temperatura aerului); şi/sau 

b) frecvenţa apariţiei fenomenelor meteorologice de timp prezent care influenţează 
operaţiunile de zbor în zona aerodromului (de exemplu, furtunile de nisip); şi/sau 

c) frecvenţa apariţiei valorilor specifice a unuia sau a unei combinaţii de două sau 
mai multe elemente (de exemplu, o combinaţie de vizibilitate redusă şi nori joşi). 

3.1.2 Tabelele climatologice de aerodrom trebuie să conţină informaţiile necesare pentru 
întocmirea rezumatelor climatologice de aerodrom în concordanţă cu prevederile 3.2 de 
mai jos. 

3.2 Rezumatele climatologice de aerodrom 
Rezumatele climatologice de aerodrom trebuie să cuprindă: 

a) frecvenţele cazurilor când distanţa vizuală în lungul pistei/vizibilitatea şi/sau 
înălţimea bazei celui mai jos strat de nori, de nebulozitate BKN sau OVC sunt 
inferioare unor valori specifice, la momente de timp precizate; 

b) frecvenţele cazurilor când vizibilitatea este inferioară unor valori specifice, la 
momente de timp precizate; 

c) frecvenţele cazurilor când înălţimea bazei celui mai jos strat nori de nebulozitate 
BKN sau OVC este inferioară unor valori specifice, la momente de timp precizate; 

d) frecvenţele de apariţie simultană a unor valori specifice ale direcţiei şi vitezei 
vântului în intervale precizate; 

e) frecvenţele temperaturii la suprafaţă în intervale de 5°C precizate, la momente de 
timp precizate; 

f) valorile medii şi variaţiile în raport cu aceste medii, inclusiv valorile maxime şi 
minime ale elementelor meteorologice cerute în scopul planificării operaţiunilor de 
zbor, inclusiv pentru calcule ale performanţelor la decolare.  

Notă:   Modelele rezumatelor climatologice de aerodrom menţionate la literele a)  -  e) 
sunt prezentate în publicaţia OMM Nr. 49, Regulamentul tehnic, Vol. II – Servicii 
Meteorologice pentru Navigaţia Aeriană Internaţională, Partea III. 
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APENDICELE 8. “SPECIFICAŢII TEHNICE REFERITOARE LA ASISTENŢA 
METEOROLOGICĂ PENTRU OPERATORII AERIENI ŞI MEMBRII 
ECHIPAJELOR DE ZBOR“ 

(A se vedea Capitolul 9 CT-MET) 
 

Notă:  Specificaţiile referitoare la documentaţia de zbor (inclusiv modelele de hărţi şi 
formularele) sunt prezentate în Apendicele 1. 

1. MIJLOACELE DE FURNIZARE ŞI FORMATUL INFORMAŢIILOR METEOROLOGICE 

1.1 Informaţiile meteorologice trebuie să fie furnizate operatorilor aerieni şi membrilor 
echipajelor aeronavelor prin una sau mai multe mijloace de mai jos, pe baza acordului 
între furnizorul de servicii meteorologice aeronautice şi operatorul aerian interesat şi în 
ordinea de mai jos, fără ca aceasta să impună o anume prioritate: 

a) text scris de mână sau imprimat, inclusiv hărţi şi formulare specifice; 
b) date digitale în puncte de grilă; 
c) expozeu verbal (briefing); 
d) consultaţie; 
e) afişaj; sau  
f) în locul celor specificate la literele a)  -  e) mai sus, prin intermediul sistemului 

automat de informare înaintea zborului ce furnizează autoinformare şi facilităţi 
pentru documentaţia de zbor, dar care permite accesul operatorilor aerieni şi 
membrilor echipajelor la consultaţie, după cum este necesar, cu furnizorul de 
servicii meteorologice aeronautice în conformitate cu prevederile 5.1. 

1.2 Furnizorul de servicii meteorologice aeronautice, în urma consultării operatorilor aerieni, 
trebuie să stabilească: 
a) tipul şi formatul informaţiilor meteorologice ce vor fi furnizate; şi  
b) metodele şi mijloacele utilizate pentru furnizarea acestor informaţii. 

1.3 La cererea operatorului aerian, informarea meteorologică furnizată pentru planificarea 
zborului trebuie să includă datele necesare pentru determinarea celui mai jos nivel de 
zbor utilizabil. 

2. SPECIFICAŢII PRIVIND INFORMAŢIILE PENTRU PLANIFICAREA PRELIMINARĂ A 

ZBORULUI ŞI REPLANIFICAREA ÎN TIMPUL ZBORULUI 

2.1 Formatul informaţiilor pentru nivele înalte 
Informaţiile pentru nivele înalte furnizate de către WAFC pentru planificarea preliminară a 
zborului şi replanificarea în timpul zborului sunt transmise şi trebuie să fie recepţionate în 
forma codificată GRIB. 

Notă:  Forma codificată GRIB este conţinută în documentul OMM nr. 306, Manualul de 
coduri, Volumul I.2, partea B - Coduri Binare. 

2.2 Formatul informaţiilor privind fenomenele meteorologice semnificative 
2.2.1 Informaţiile despre fenomenele meteorologice semnificative furnizate de către WAFC  

pentru planificarea preliminară a zborului şi replanificarea în timpul zborului sunt 

transmise şi trebuie să fie recepţionate în forma codificată BUFR. 

Notă:   Forma codificată BUFR este conţinută în documentul OMM nr. 306, Manualul de 

coduri, Volumul I.2, partea B - Coduri Binare. 

2.2.2 Începând cu data de 4 noiembrie 2021, adițional la p.2.2.1, informaţiile despre 

fenomenele meteorologice semnificative furnizate de către WAFC pentru planificarea 
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preliminară şi replanificarea în timpul zborului,  trebuie să fie diseminate în formatul 

IWXXM GML.  

Nota 1: Ghidul privind punerea în aplicare a IWXXM este prevăzut în Manualul privind 

modelul de schimb de informații meteorologice OACI (IWXXM) (Doc 10003). 

Nota 2: Limbajul de marcare geografică (Geography markup language-GML) este un 

standard de codificare  al Consorțiului geospațial deschis (Open Geospatial Consortium-

OGC).”  

[În redacția Ordinului nr.29/GEN din 15 iulie 2020] 

2.3 Necesităţi specifice pentru operaţiunile de zbor cu elicopterele 
Informaţiile meteorologice pentru planificarea preliminară a zborurilor şi replanificarea în timpul 
zborului, efectuate de către operatorii aerieni pentru zborurile elicopterelor către platformele 
maritime trebuie să conţină date referitoare la stratul de la nivelul mării şi până la nivelul de zbor 
100. Trebuie menţionate, în mod particular, prognoza vizibilităţii la suprafaţă, nebulozităţii, 
tipului norilor (când sunt disponibile), bazei şi vârfului norilor sub nivelul de zbor 100, stării mării 
şi temperaturii suprafeţei mării, presiunii la nivelul mediu al mării şi apariţiei şi apariţiei 
prognozate a turbulenţei şi givrajului, după cum este stabilit de acordurile de navigaţie aeriană 
regionale respective.  
 

3. SPECIFICAŢII REFERITOARE LA (EXPOZEUL VERBAL) BRIEFING ŞI CONSULTĂRI 

3.1. Informaţiile necesare pentru a fi afişate 
Materialele afişate trebuie să fie uşor accesibile pentru membrii echipajelor de zbor sau alt 
personal de operaţiuni zbor interesat. 

4. SPECIFICAŢII REFERITOARE LA DOCUMENTAŢIA DE ZBOR 

4.1 Prezentarea informaţiilor 
4.1.1 Documentaţia de zbor referitoare la prognozele de vânt şi temperatură la nivel înalt şi 

fenomene de timp semnificativ trebuie să fie prezentate sub formă de hărţi. Pentru 
nivele joase trebuie utilizate alternativ prognoze de zonă GAMET.  
Notă:  Modelele de hărţi şi formularele utilizate pentru pregătirea documentaţiei de zbor 
sunt date în Apendicele 1. Aceste modele, precum şi metodele de completare a 
acestora, sunt elaborate de Organizaţia Meteorologică Mondială (WMO) în baza 
cerinţelor operaţionale relevante stabilite de OACI. 

4.1.2 Documentaţia de zbor referitoare la prognozele de vânt şi a temperaturii aerului la 
înălțimi înalte, asociate rutelor de zbor specifice, ar trebui să fie furnizată conform 
acordului încheiat între furnizorul de servicii meteorologice aeronautice şi operatorul în 
cauză.  
Notă: Ghidul privind proiectarea, formularea şi utilizarea hărţilor asociate este prezentat 
în Manualul privind Practică Meteorologică Aeronautică (Doc 8896). 

4.1.3 Mesajele METAR şi SPECI (cu prognoza de tip tendinţă emisă în conformitate cu EUR-
ANP, Tabelul MET 1), TAF, GAMET, SIGMET şi AIRMET trebui să fie prezentate în 
conformitate cu modele specifice precizate în Apendicele 1, 2, 3, 4, 5 şi 6. Mesajele 
METAR, SPECI, TAF, GAMET, SIGMET şi AIRMET,informațiile consultative privind 
norii de cenușă vulcanică, ciclonii tropicali și fenomenele spațiale primite de la alţi 
furnizori de servicii meteorologice aeronautice trebuie să fie incluse în documentaţia de 
zbor fără schimbări.  
[În redacția Ordinului nr.10/GEN din 19 februarie 2019] 

Notă: Exemple de forme de prezentare a METAR / SPECI şi TAF sunt date în 
Apendicele 1. 

4.1.4 Indicatorii de localizare şi abrevierile utilizate trebuie să fie explicate în documentaţia de 
zbor. 
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4.1.5  Forma şi "legenda" hărţilor incluse în documentaţia de zbor trebuie să fie imprimată în 
limba engleză. Dacă e cazul pot fi utilizate abrevieri. Trebuie indicate unităţile de 
măsură pentru fiecare element şi acestea trebuie să fie în conformitate cu prevederile 
prezentului document și în conformitate cu cerințele tehnice, CT-UNITS, aprobate de 
către AAC.  

4.2 Hărţile în documentaţia de zbor 
4.2.1 Caracteristicile hărţilor 
4.2.1.1 Hărţile incluse în documentaţia de zbor trebuie să fie foarte clare şi lizibile şi trebuie să 

includă următoarele caracteristici fizice: 
a) pentru facilitare, dimensiunea maximă a hărţilor trebuie să fie aproximativ 42 x 30 

cm (format standard A3) şi dimensiunea minimă de aproximativ 21 x 30 cm (format 
standard A4). Alegerea între aceste două formate trebuie să depindă de lungimea 
rutei şi de cantitatea detaliilor care trebuie să fie reprezentate pe hartă, după cum a 
fost agreat între FSMA şi beneficiari/utilizatori; 

b) principalele caracteristici geografice precum liniile de coastă, principalele cursuri de 
apă şi principalele lacuri trebuie să fie prezentate într-un mod uşor de recunoscut; 

c) pentru hărţile întocmite pe calculator, datele meteorologice trebuie să aibă 
prioritate asupra informaţiilor cartografice de bază, primele anulându-le pe cele 
secundare ori de câte ori acestea se suprapun; 

d) principalele aerodromuri trebuie să fie reprezentate prin puncte şi indicate prin 
prima literă a numelui oraşului pe care îl deservesc, nume care se găseşte în 
Tabelul AOP din EUR-ANP;  

e) grila geografică formată din meridiane şi paralele ce trebuie să fie reprezentate prin 
linii, punctate la intervale de 10°, atât în latitudine cât şi în longitudine; spaţiul între 
puncte trebuie să fie de 1°; 

f) valorile de latitudine şi longitudine trebuie să fie indicate în diferite locuri pe hartă 
(şi nu numai pe marginile acesteia); 

g) legenda hărţilor trebuie să fie clară şi simplă şi trebuie să indice, fără ambiguitate, 
numele centrului de prognoză care emite harta, tipul hărţii, data şi ora de 
valabilitate şi, dacă este necesar, tipul de unităţi de măsură utilizat.  
Notă: Atunci când se reprezintă grafic figuri geometrice, în special poligoane, pe 

hărți sunt necesare corectări corespunzătoare în cazul reprezentării în proiecții 

diferite de cea utilizată la producerea prognozei inițiale.” 

[În redacția Ordinului nr.29/GEN din 15 iulie 2020] 

4.2.1.2 Informaţiile meteorologice utilizate în documentaţia de zbor trebuie să fie reprezentate 
după cum urmează: 

a) vântul trebuie să fie reprezentat pe hărţi prin săgeţi cu Barbule şi fanioane pline pe 
o grilă suficient de deasă; 

b) temperaturile trebuie să fie reprezentate prin cifre pe o grilă suficient de deasă; 
c) datele de vânt şi temperatură selecţionate din ansamblul de date primite de la un 

centru mondial de prognoze de zonă trebuie să fie reprezentate pe o grilă de 
latitudini şi longitudini suficient de deasă; 

d) săgeţile vântului trebuie să aibă prioritate faţă de temperaturi şi oricare din aceste 
două elemente trebuie să aibă prioritate faţă de fondul hărţilor. 

4.2.1.3 Pentru zborurile scurt-curier, hărţile trebuie să fie elaborate pentru zone limitate, la 
scara de 1:15 × 106. 

4.2.2 Setul de hărţi care trebuie furnizate 
4.2.2.1 Numărul minim de hărţi pentru zborurile efectuate între nivelele de zbor 250 şi 630 

trebuie să includă o hartă cu fenomenele meteorologice semnificative pentru nivele 
superioare (între nivelele de zbor 250 şi 630) şi o hartă cu prognoza vântului şi 
temperaturii în altitudine pentru nivelul de 250 hPa. Hărţile actuale furnizate pentru 
planificarea înaintea şi în timpul zborului şi pentru documentaţia de zbor trebuie să fie 
stabilite prin acord între FSMA şi utilizatorii interesaţi. 
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4.2.2.2 Diagramele care trebuie furnizate sunt generate din prognozele digitale furnizate de 
WAFC ori de câte ori aceste prognoze acoperă ruta intenţionată de zbor în ceea ce 
priveşte timpul, altitudinea şi extinderea geografică, cu excepţia cazului în care se 
convine altfel între FSMA şi operatorul în cauză. 

4.2.3 Indicaţiile de înălţime 
Indicaţiile de înălţime din documentaţia de zbor trebuie să fie date după cum urmează: 

a) toate referinţele la condiţiile meteorologice pe rută, ca de exemplu indicaţiile de 
înălţime pentru vântul la nivele înalte, turbulenţa sau bazele şi vârfurile norilor, 
trebuie să fie exprimate în nivele de zbor; acestea pot fi exprimate şi în presiune, 
altitudine sau, pentru zborurile la nivele joase, înălţimi deasupra nivelului solului; şi 

b) toate referinţele la condiţiile meteorologice la aerodrom, ca de exemplu indicaţiile de 
înălţime pentru bazele norilor trebuie să fie exprimate în înălţimi deasupra cotei 
aerodromului. 

4.3 Specificaţii referitoare la zborurile la niveluri joase 
4.3.1 Sub formă de hartă 
Atunci când prognozele sunt furnizate sub formă de hartă, documentaţia de zbor pentru 
zborurile la niveluri joase, inclusiv zborurile executate conform regulilor de zbor la vedere, care 
operează până la nivelul de zbor 100 (sau până la nivel de zbor 150 sau mai sus în zonele 
montane, dacă este necesar) trebuie să conţină, următoarele elemente necesare zborului: 

a) informaţii din mesajele SIGMET şi AIRMET relevante; 
b) hărţi pentru vânt şi temperatură în altitudine conform prevederilor de la Apendicele 

5, 4.3.1; şi 
c) hărţi de fenomene meteorologice semnificative conform prevederilor de la 

Apendicele 5. 4.3.2. 

4.3.2 Sub formă de text simplu abreviat 
Atunci când prognozele nu sunt furnizate sub formă de hartă, documentaţia de zbor pentru 
zborurile la niveluri joase, inclusiv zborurile executate conform regulilor de zbor la vedere, care 
operează până la nivelul de zbor 100 (sau până la nivel de zbor 150 sau mai sus în zonele 
montane, dacă este necesar) trebuie să conţină, următoarele elemente necesare zborului: 

a) informaţii SIGMET şi AIRMET; şi 
b) prognoze de zonă GAMET.  

Notă: Modele de prognoză de zonă GAMET sunt date în Apendicele 5. 

5. SPECIFICAŢII REFERITOARE LA SISTEME AUTOMATE DE INFORMARE ÎNAINTEA 

ZBORULUI PENTRU EXPOZEUL VERBAL (BRIEFING), CONSULTAŢIE, 

PLANIFICAREA ZBORURILOR ŞI DOCUMENTAŢIA DE ZBOR 

5.1 Accesul la sisteme 
Sistemele automate de informare înaintea zborului ce furnizează facilităţi de autoinformare 
trebuie să permită accesul operatorilor aerieni şi membrilor echipajelor la consultaţie, după 
caz, cu o unitate meteorologică aeronautică de aerodrom, prin intermediul telefonului sau a 
altor mijloace de telecomunicaţii. 

5.2 Specificaţii detailate referitor la sisteme 
Sistemele automate de informare înaintea zborului pentru furnizarea informaţiilor 
meteorologice pentru autoinformare, planificarea înaintea zborului şi documentaţia de zbor 
trebuie să: 

a) permită actualizarea continuă şi la timp a bazei de date a sistemului şi monitorizarea 
valabilităţii şi integrităţii (corectitudinea) informaţiilor meteorologice stocate; 

b) permită accesul la sistem a operatorilor aerieni şi membrilor echipajelor aeronavelor, 
precum şi a altor utilizatori aeronautici prin intermediul mijloacelor de comunicaţie 
adecvate; 
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c) utilizeze procedurile de interogare şi acces utilizând limbajul clar abreviat şi, după cum 
este necesar, indicatorii de localizare OACI şi indicatorii de tip de date meteorologice 
aeronautice în formă codificată OMM sau prin intermediul unei interfeţe pentru utilizator 
pe bază de meniu de acces sau alte mecanisme pe baza acordului între FSMA şi 
operatorii aerieni interesaţi; şi 

d) furnizeze răspuns rapid pentru o cerere de informaţii a utilizatorului. 
Notă: Materiale de îndrumare cu privire la codurile şi abrevierile OACI şi indicatorii de 
localizare sunt date în documentele OACI 8400 PANS-ABC şi 7910, Indicatori de 
localizare, iar pentru indicatorii de tip de date meteorologice aeronautice în formă 
codificată în documentul OMM nr. 386, Manualul sistemului global de telecomunicaţii. 

6. SPECIFICAŢII REFERITOARE LA INFORMAREA AERONAVELOR ÎN ZBOR 

6.1 Furnizarea de informaţii solicitate de o aeronavă în timpul zborului 
În cazul în care o aeronavă în zbor solicită informaţii meteorologice, biroul meteorologic de 
aerodrom sau centrul de veghe meteorologică, care primeşte cererea, trebuie să asigure 
furnizarea informaţiilor solicitate cu asistenţa, dacă este cazul, a unui alt birou meteorologic de 
aerodrom sau altui centru de veghe meteorologic. 

6.2 Informaţii pentru planificarea în timpul zborului de către operator 
Informaţiile meteorologice pentru planificarea efectuată de operator pentru aeronava în zbor 
trebuie furnizată în timpul duratei zborului şi trebuie să conţină, în mod normal, toate sau o 
parte din următoarele elemente: 

a) METAR şi SPECI (inclusiv prognoze de aterizare emise în conformitate cu EUR-
ANP Tabelul MET 1); 

b) mesaje TAF şi amendamente TAF; 
c) informaţii SIGMET şi AIRMET şi rapoarte speciale din zbor relevante pentru zborul 

respectiv, în cazul în care aceste informaţii nu au constituit deja subiectul unui 
mesaj SIGMET; şi 

d) informaţii asupra vântului în altitudine şi temperaturii în altitudine;  
e) informaţii consultative referitoare la cenuşa vulcanică şi cicloanele tropicale,  dacă 

sunt relevante  pentru zbor; şi  
f) alte informaţii meteorologice în formă alfanumerică sau grafică, convenite între 

FSMA şi operatorul în cauză.  
Notă: Ghidul privind afişarea informaţiilor grafice în cabina piloţilor este prezentat în 
Documentul OACI 8896. 
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APENDICELE 9. “SPECIFICAŢII TEHNICE REFERITOARE LA INFORMAŢII PENTRU 
SERVICIILE DE TRAFIC AERIAN, SERVICIILE DE CĂUTARE ŞI 
SALVARE ŞI SERVICIILE DE INFORMARE AERONAUTICĂ “ 

(A se vedea Capitolul 10 CT-MET) 
 

1. INFORMAŢII PENTRU SERVICIILE DE TRAFIC AERIAN 

1.1 Lista informaţiilor care trebuie furnizate către turnul de control de aerodrom (TWR) 
Unitatea meteorologică aeronautică asociată unui turn de control de aerodrom (TWR) trebuie 
să furnizeze acestuia următoarele informaţii meteorologice: 

a) mesaje meteorologice regulate şi speciale difuzate pe plan local, mesaje METAR şi 
SPECI, prognoze TAF şi prognoze de aterizare şi amendamente la acestea, referitoare 
la aerodromul respectiv; 

b) informaţii SIGMET şi AIRMET, avertizări şi alerte de forfecare a vântului şi avertizări de 
aerodrom; 

c) orice informaţii meteorologice suplimentare stabilite pe plan local, de exemplu prognoze 
ale vântului la suprafaţă pentru aprecierea unor posibile schimbări ale pistei în serviciu; 
şi 

d) informaţii primite asupra norului de cenuşă vulcanică, pentru care nu a fost emis deja un 
mesaj SIGMET, conform acordului între FSMA şi unitatea serviciilor de trafic aerian în 
cauză; şi 

e) informaţiile primite despre activităţii vulcanice pre-eruptive şi / sau o erupţie vulcanică, 
după cum s-a agreat  între FSMA şi unitatea serviciilor de trafic aerian în cauză 

 
1.2 Lista informaţiilor care trebuie furnizate către unitatea de control de apropiere (APP) 
Unitatea meteorologică aeronautică asociată unei unităţi pentru controlul de apropiere (APP) 
trebuie să furnizeze acestuia următoarele informaţii meteorologice: 

a) mesaje meteorologic regulate şi speciale difuzate pe plan local, mesaje METAR şi 
SPECI, prognoze TAF şi prognoze de aterizare şi amendamente la acestea, referitoare 
la aerodromul(urile) din aria sa de responsabilitate; 

b) informaţii SIGMET şi AIRMET, avertizări de forfecare a vântului şi rapoarte speciale din 
zbor pentru spaţiul aerian aflat în aria sa de responsabilitate şi avertizări de aerodrom; 

c) orice informaţii meteorologice suplimentare stabilite pe plan local; şi 
d) informaţii primite asupra norului de cenuşă vulcanică, pentru care nu a fost emis deja un 

mesaj SIGMET, conform acordului între unitatea meteorologică aeronautică şi unitatea 
serviciilor de trafic aerian în cauză. 

e) informaţiile primite despre activităţii vulcanice pre-eruptive şi / sau o erupţie vulcanică, 
după cum s-a agreat  între FSMA şi unitatea serviciilor de trafic aerian în cauză. 
 

1.3 Lista informaţiilor care trebuie furnizate către centrul de control regional (ACC) şi 
centrul de informare a zborurilor 

Centrul de veghe meteorologică asociat unui centru de informare a zborurilor (FIC) sau unui 
centru regional de dirijare şi control (ACC) trebuie să furnizeze acestuia următoarele informaţii 
meteorologice: 

a) mesaje METAR şi SPECI, inclusiv valorile de presiune actuale pentru aerodromuri şi 
alte locaţii, prognoze TAF şi prognoze de aterizare şi amendamente la acestea pentru 
regiunea de informare a zborului (FIR) sau pentru regiunea de control (ACC) şi la 
solicitarea centrului de informare a zborului (FIC) sau a centrului regional de dirijare şi 
control (ACC), pentru aerodromurile din regiunile de informare a zborului vecine, după 
cum este stabilit de acordurile regionale de navigaţie aeriană; 

b) prognoze ale vântului în altitudine şi temperaturii în altitudine şi ale fenomenelor 
meteorologice semnificative pe rută şi amendamentele la acestea, în particular pentru 
acele fenomene care fac imposibil zborul după reguli la vedere, informaţii SIGMET şi 
AIRMET şi rapoarte speciale din zbor pentru spaţiul aerian aflat în aria sa de 
responsabilitate şi, dacă este determinat de acordul regional de navigaţie aeriană şi 
solicitat de FIC sau ACC, pentru fir-urile vecine; 
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c) orice altă informaţie meteorologică solicitată de către centrul de informare a zborului 
(FIC) sau de către centrul regional de dirijare şi control (ACC) pentru a răspunde 
cererilor venite din partea aeronavelor în zbor; dacă centrul de veghe meteorologică nu 
dispune de informaţia solicitată acesta trebuie să se adreseze unei alte unităţi 
meteorologice pentru a fi furnizată; 

d) informaţii primite privind norul de cenuşă vulcanică, pentru care nu a fost emis 
deocamdată un mesaj SIGMET, conform acordului între FSMA  şi unităţile serviciilor 
de trafic aerian interesate; 

e) informaţiile primite cu privire la emiterea materialelor radioactive în atmosferă, conform 
acordului între FSMA  şi unităţile serviciilor de trafic aerian interesate 

f) informaţii de alertare asupra cicloanele  tropicale emise de un centru TCAC în zona sa 
de responsabilitate ; 

g) informaţii primite privind norul de cenuşă vulcanică emise de un VAAC în zona sa de 
responsabilitate; şi 

h) informaţiile primite despre activităţii vulcanice pre-eruptive şi / sau o erupţie vulcanică, 
după cum s-a agreat  între FSMA şi unitatea serviciilor de trafic aerian în cauză. 

1.4 Furnizarea de informaţii către staţiile de telecomunicaţii aeronautice 
Atunci când este necesar în scopul informării zborurilor, rapoartele şi prognozele 
meteorologice curente trebuie furnizate staţiilor de telecomunicaţii aeronautice desemnate. O 
copie a acestor informaţii va fi transmisă, dacă este necesar către FIC sau ACC. 

1.5 Formatul informațiilor 
1.5.1 Mesajele meteorologice regulate şi speciale difuzate pe plan local, mesaje METAR şi 

SPECI, prognozele TAF şi prognoze de aterizare, mesajele SIGMET şi AIRMET, 
prognoze ale vântului şi temperaturii la altitudini înalte şi amendamentele la acestea 
trebuie furnizate unităţilor de servicii de trafic aerian în forma în care acestea sunt 
pregătite, diseminate la alte unităţi meteorologice de aerodrom sau centre de veghe 
meteorologice sau primite de la alte unităţi meteorologice de aerodrom sau centre de 
veghe meteorologice, cu excepţia cazului în care se prevede altfel la nivel local. 

1.5.2 Atunci când sunt procesate de calculator, datele de la înălţimi înalte a punctelor de 
reţea sunt puse la dispoziţia unităţilor serviciilor de trafic aerian în formă digitală pentru 
a fi folosite de calculatoarele serviciilor de trafic aerian. Conţinutul, formatul şi 
aranjamentele  privind transmiterea trebuie să fie agreate între FSMA şi unitatea ATS 
corespunzătoare. În mod normal, datele ar trebui furnizate cât mai curând posibil după 
finalizarea procesării prognozelor. 

2. INFORMAŢII PENTRU CENTRELE DE COORDONARE A SERVICIULUI DE CĂUTARE 

ŞI SALVARE 

2.1 Lista informaţiilor 
Informaţiile furnizate către centrele de coordonare a serviciului de căutare şi salvare trebuie să 
includă informaţii privind condiţiile meteorologice existente în zona ultimei poziţii cunoscute a 
aeronavei dispărute şi pe ruta planificată a aeronavei respective, în mod particular asupra: 

a) fenomenelor meteorologice semnificative pe rută; 
b) nebulozităţii şi tipului norilor, în special Cumulonimbus; înălţimea bazei şi vârfului 

norilor; 
c) vizibilităţii şi fenomenelor care au determinat reducerea vizibilităţii; 
d) vântului la suprafaţă şi vântului în altitudine; 
e) stării solului, în special, prezenţei stratului de zăpadă sau a inundaţiilor; 
f) temperaturii suprafeţei mării, stării suprafeţei mării, acoperirea cu gheaţă, dacă este 

cazul, curenţii marini, atunci când sunt necesare pentru zona de căutare; şi 
g) valorilor de presiune la nivelul mării. 

 
2.2 Informaţiile furnizate la solicitare 
2.2.1 La solicitarea centrului de coordonare a acţiunii de căutare şi salvare, unitatea 

meteorologică aeronautică desemnată trebuie să ia măsurile necesare pentru a obţine 
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detalii privind conţinutul documentaţiei de zbor care a fost furnizată aeronavei dispărute, 
împreună cu toate amendamentele la prognoze care au fost transmise aeronavei în 
zbor. 

2.2.2 Pentru a facilita operaţiunile de căutare şi salvare, unitatea meteorologică aeronautică 
stabilită trebuie să pună la dispoziţie, la cerere: 

a) informaţii complete şi amănunţite asupra condiţiilor meteorologice actuale şi prognozate 
în regiunea de căutare; 

b) condiţiile actuale şi prognozate pe rută, pentru zborurile aeronavei de la şi înspre 
aerodromul de la care sunt efectuate operaţiunile de căutare. 

2.2.3 La solicitarea centrului de coordonare a acţiunii de salvare, unitatea meteorologică 
aeronautică stabilită trebuie să furnizeze sau să asigure furnizarea informaţiilor 
meteorologice cerute de navele care efectuează operaţiuni de căutare şi salvare 

3. INFORMAŢII CARE TREBUIE FURNIZATE CĂTRE UNITĂŢILE SERVICIULUI DE 
INFORMAŢIE AERONAUTICĂ  

3.1 Lista informaţiilor 
Următoarele informaţii trebuie să fie furnizate, după caz, unităţilor serviciilor de informare 
aeronautică: 

a) informaţii asupra funcţionării serviciilor meteorologice destinate navigaţiei aeriene 
internaţionale pentru a fi incluse în publicaţiile de informare aeronautică în cauză;  

Notă: Detalii asupra acestor informații sunt prezentate în PANS-AIM, Apendicele  3, 
Partea 1 GEN 3.5 şi Partea 3, AD 2.2, 2.11, 3.2 şi 3.11; 

[În redacția Ordinului nr.10/GEN din 19 februarie 2019] 

b) informaţii necesare pentru elaborarea notam-urilor sau ASHTAM-urilor cuprinzând, în 
particular, informaţii despre: 

1) înfiinţarea, retragerea şi schimbările semnificative în funcţionarea serviciilor 
meteorologice aeronautice. Aceste informaţii trebuie comunicate unităţilor 
serviciilor de informare aeronautică cu suficient timp înaintea datei de intrare în 
vigoare pentru a permite emiterea NOTAM-ului în conformitate cu documentul 
Cerinţe Tehnice – Servicii de Informare Aeronautică, elaborat în conformitate cu 
Anexa 15 OACI, 6.3.2.2 şi 6.3.2.3; 

[În redacția Ordinului nr.10/GEN din 19 februarie 2019] 

2) începutul unei activităţi vulcanice; 
 Notă: Informaţiile specifice cerute sunt prezentate în Capitolele 3 şi 4 ale prezentei 
reglementări; şi 

3) eliberarea accidentală în atmosferă a materialelor radioactive, după cum a fost 
stabilit prin procedurile de coordonare între unităţile serviciilor meteorologice 
aeronautice şi unităţile serviciilor de informare aeronautică; 

Notă: Informaţiile specifice cerute sunt prezentate în Capitolul 3 din prezentul 
document; 

c) informaţiile necesare pentru elaborarea circularelor de informare aeronautică 
cuprinzând, în particular, informaţii despre: 

1) modificări importante prevăzute a fi făcute în procedurile, serviciile şi facilităţile 
meteorologice aeronautice oferite; şi  

2) efectul anumitor fenomene meteorologice asupra operaţiunilor de zbor. 
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APENDICELE 10. “SPECIFICAŢII TEHNICE REFERITOARE LA CERINŢELE PENTRU 
MIJLOACELE DE COMUNICAŢIE ŞI UTILIZAREA ACESTORA “ 

 
(A se vedea Capitolul 11 CT-MET) 

1. CERINŢE SPECIFICE PENTRU COMUNICAŢII 

1.1 Timpul necesar de tranzit al informaţiilor meteorologice operaționale 
Mesajele şi buletinele care conţin informaţii meteorologice operaţionale, trebuie să atingă 

durate de tranzit mai mici de 5 minute, cu excepţia cazului în care prin acordul regional de 

navigaţie aeriană se stabileşte o perioadă de tranziţie mai mică. 

 [În redacția Ordinului nr.29/GEN din 15 iulie 2020] 

 
1.2 Date punctelor de grilă pentru ATS şi operatori 
1.2.1 În cazul în care datele de altitudine în puncte de grilă sub formă digitală sunt puse la 

dispoziţia serviciilor de trafic aerian pentru a fi utilizate în sistemele lor computerizate, 
organizarea transmiterii acestor date trebuie să facă obiectul unor proceduri de 
coordonare între FSMA şi furnizorul serviciilor de trafic aerian. 

1.2.2 În cazul în care datele de altitudine în puncte de grilă sub formă digitală sunt puse la 
dispoziţia operatorilor aerieni pentru a fi utilizate în sistemele lor computerizate la 
planificarea zborurilor, organizarea transmiterii acestor date trebuie să facă obiectul 
unor proceduri de coordonare între FSMA şi operatorii aerieni interesaţi, cu acordul 
autorităţii competente/AAC. 

2. UTILIZAREA COMUNICAŢIILOR SERVICIULUI AERONAUTIC FIX ŞI A INTERNETULUI 
PUBLIC 

2.1 Buletinele meteorologice în formatul alfanumeric 

2.1.1 Componenţa buletinelor 
Ori de câte ori este posibil, schimbul informaţiilor meteorologice operaţionale trebuie făcut 
în buletine compacte ce conţin acelaşi tip de informaţii meteorologice. 

2.1.2 Timpul de completare a buletinelor 
Buletinele meteorologice necesare pentru transmiterea programată la ore fixe trebuie să fie 
completate regulat şi la momentele prestabilite ale programării. Buletinele de mesaje METAR 
trebuie să fie disponibile pentru transmitere, nu mai târziu de 5 minute după momentul 
efectuării observaţiei. Buletinele de mesaje TAF trebuie să fie disponibile pentru transmitere 
nu mai devreme decât 1 oră până la începutul perioadei lor de valabilitate.   

2.1.3 Antetul buletinelor 
Buletinele meteorologice conţinând informaţii meteorologice operaţionale pentru a fi transmise 
prin intermediul serviciului fix aeronautic trebuie să aibă un antet compus din următoarele 
elemente: 

a) grupă de identificare din patru litere şi două cifre; 
b) indicatorul OACI de localizare din patru litere corespunzător poziţiei geografice a 

biroului meteorologic emitent sau responsabil de alcătuirea buletinului meteorologic; 
c) grupă dată-oră; şi  
d) dacă este necesar, un indicator din trei litere. 

Nota 1:  Specificaţii detaliate despre forma şi conţinutul antetului sunt prezentate în 
Manualul sistemului mondial de telecomunicaţii (OMM), Volumul I; de asemenea, sunt 
menţionate în Manualul de practici în domeniul meteorologiei aeronautice (Doc. 8896, 
OACI). 
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Nota 2:  Indicatorii OACI de localizare sunt specificaţi în Doc. 7910 „Indicatori de 
localizare”. 

2.1.4 Transmiterea buletinelor care conțin informații meteorologice operaționale 

Buletinele meteorologice care conţin informaţii meteorologice operaţionale trebuie transmise 
prin intermediul serviciului fic aeronautic (AFS). 

[În redacția Ordinului nr.29/GEN din 15 iulie 2020] 

 
2.2 Produsele sistemului mondial de prognoze de zonă (WAFS) 

2.2.1 Telecomunicaţii pentru furnizarea produselor WAFS 
Facilităţile de telecomunicaţii utilizate pentru furnizarea produselor WAFS ar trebui să fie 
serviciul fix aeronautic sau Internetul public. 

2.2.2 Cerinţe faţă de calitatea hărţilor 
Atunci când produsele sistemului mondial de prognoze de zonă sunt distribuite sub formă de 
hartă, calitatea hărţilor recepţionate trebuie să permită reproducerea într-o formă suficient de 
lizibilă în documentaţia de zbor şi pentru planificarea zborurilor. Hărţile recepţionate trebuie să 
fie lizibile în peste 95% din suprafaţa lor. 

2.2.3 Cerinţe faţă de calitatea transmisiilor 
Transmisiile trebuie efectuate astfel încât să se asigure că întreruperea lor să nu depăşeşte 10 
minute pe o perioadă de 6 ore. 

2.2.4 Atentul buletinelor care conţin produse WAFS 
Buletinele meteorologice care conţin produse WAFS în formă digitală care trebuie transmise 
prin intermediul serviciului fix aeronautic sau al internetului public trebuie să conţină un antet 
aşa cum este indicat la punctul 2.1.3. 

3. UTILIZAREA COMUNICAŢIILOR SERVICIULUI AERONAUTIC MOBIL 

3.1 Conţinutul şi formatul mesajelor meteorologice 
3.1.1 Conţinutul şi formatul mesajelor de observaţii, prognoză şi informaţii SIGMET trebuie să 

fie în conformitate cu prevederile Capitolelor 4, 6 şi 7 al prezentelor CT-MET. 
3.1.2 Conţinutul şi formatul rapoartelor transmise de la aeronavele în zbor trebuie să fie în 

conformitate cu prevederile Capitolului 5 al prezentelor CT-MET şi Procedurilor pentru 
Serviciile de Navigaţie Aeriană – Managementul Traficului Aerian (PANS-ATM, 
Doc.4444), Apendicele 1. 

3.2 Conţinutul şi formatul buletinelor meteorologice 
Conținutul unui buletin meteorologic transmis prin intermediul serviciului mobil aeronautic 
rămâne neschimbat faţă de cel conţinut în buletinul de origine. 

4. UTILIZAREA SERVICIULUI DE LEGĂTURĂ A DATELOR AERONAUTICE - D-VOLMET 

4.1 Conţinutul detaliat al informaţiilor meteorologice disponibile pentru D-VOLMET 
4.1.1 Aerodromurile pentru care sunt disponibile mesaje METAR, SPECI şi TAF pentru a fi 

transmise prin legătură de date către aeronava în zbor sunt stabilite prin acord regional 
de navigaţie aeriană. 

4.1.2 Regiunile de informare a zborurilor pentru care sunt disponibile mesaje SIGMET şi 
AIRMET pentru a fi transmise prin legătură de date către aeronava în zbor sunt stabilite 
prin acord regional de navigaţie aeriană. 

4.2 Criteriile referitoare la informaţiile meteorologice care trebuie să fie disponibile 
pentru D-VOLMET 

4.2.1 Mesajele METAR, SPECI şi TAF şi SIGMET şi AIRMET valabile transmise prin legătură 
de date către aeronava în zbor trebuie să fie ultimele disponibile. 
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4.2.2 Mesajul TAF inclus în D-VOLMET trebuie să fie amendat în consecinţă pentru a asigura 
că prognoza transmisă către aeronava în zbor reprezintă ultima opinie a unităţii 
meteorologice responsabile cu emiterea acestuia. 

4.2.3 În cazul în care nici un mesaj SIGMET valabil nu este disponibil pentru regiunea de 
informare a zborurilor, indicaţia "NIL SIGMET" trebuie să fie inclusă în D-VOLMET. 

4.3 Formatul informaţiilor care trebuie să fie disponibile pentru D-VOLMET 
Conţinutul şi formatul mesajelor de observaţii, prognoză şi informaţii SIGMET şi AIRMET 
incluse în D-VOLMET trebuie să fie în conformitate cu prevederile Capitolelor 4, 6 şi 7 al 
prezentelor CT-MET. 

5. UTILIZAREA SERVICIULUI DE EMISIE A INFORMAŢIILOR AERONAUTICE - 
EMISIUNILE VOLMET 

5.1 Conţinutul detaliat al informaţiilor meteorologice care trebuie incluse în emisiunile 
VOLMET 

5.1.1 Aerodromurile pentru care METAR, SPECI şi TAF sunt incluse în emisiunile VOLMET, 
ordinea în care sunt transmise şi orele de emitere sunt determinate prin acordurile 
regionale de navigaţie aeriană. 

5.1.2 Regiunile de informare a zborurilor pentru care mesajele SIGMET trebuie să fie incluse 
în emisiunile VOLMET sunt stabilite conform acordului regional de navigaţie aeriană. 
Atunci când acest aspect este implementat, mesajul SIGMET trebuie să fie transmise la 
începutul emisiei sau la intervale de 5 minute. 

5.2 Criteriile referitoare la informaţiile care trebuie să fie incluse în emisiunile VOLMET 
5.2.1 Dacă un mesaj de observaţie nu a fost primit de la un aerodrom în timpul necesar 

emiterii, trebuie să fie inclus în emisie ultimul mesaj disponibil împreună cu ora de 
observaţie corespunzătoare. 

5.2.2 Prognozele TAF incluse în emisiile VOLMET, trebuie să fie amendate după caz, astfel 
încât în momentul când sunt transmise, să reflecte ultima opinie a unităţii meteorologice 
aeronautice emitente. 

5.2.3 Când mesajele SIGMET sunt incluse în emisiile VOLMET, o indicaţie "NIL SIGMET" 
trebuie să fie transmisă dacă nu este nici un mesaj valabil pentru regiunea de informare 
a zborurilor în cauză. 

5.3 Formatul informaţiilor care trebuie incluse în emisiunile VOLMET 
5.3.1 Conţinutul şi formatul mesajelor de observaţie, prognozelor şi informaţiilor SIGMET 

incluse în emisiunea VOLMET trebuie să fie în conformitate cu prevederile Capitolelor 
4, 6 şi 7 al prezentelor CT-MET. 

5.3.2 Emisiunile VOLMET trebuie să utilizeze frazeologia standard utilizată în radiotelefonie.  
Notă: Materiale de îndrumare cu privire la frazeologia standard utilizată în 
radiotelefonie sunt prezentate în documentul OACI  9377, Manualul de coordonare 
între serviciile de trafic aerian, serviciile de informare aeronautică şi serviciile 
meteorologice aeronautice, Apendicele A. 
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SUPLIMENTUL A. PRECIZIA OPERAŢIONALĂ DORITĂ PENTRU 
MĂSURĂRI ŞI OBSERAŢII 

 

Notă: Instrucţiunile din acest tabel se referă la Capitolul 2, p. 2.2 - Furnizarea, 
utilizarea, managementul calităţii şi interpretarea informaţiilor meteorologice, în special la p. 
2.2.7 şi la Capitolul 4 - Observaţii meteorologice şi rapoarte. 

Elementul observat Precizia operaţională dorită a măsurărilor 
şi observaţiilor * 

Vântul mediu la suprafaţă Direcţia: ± 10° 
Viteza: ± 0.5 m/s (1 kt) până la 5 m/s (10 kt) 
± 10% peste 5 m/s (10 kt) 

Variaţiile de la vântul mediu la suprafaţă ± 1 m/s (2 kt), in termeni de component  
longitudinală şi laterală 

Vizibilitatea ± 50 m până la 600 m 
± 10% între 600 m şi 1 500 m 
± 20% peste 1 500 m 

Vizibilitatea în lungul pistei ± 10 m până la 400 m 
± 25 m între 400 m şi 800 m 
± 10% peste 800 m 

Cantitatea norilor ± 1 oktantă 

Înălțimea norilor ± 10 m (33 ft) până la 100 m (330 ft) 
± 10% peste 100 m (330 ft) 

Temperatura aerului şi temperatura 
punctului de rouă 

± 1°C 

Valorile presiunii (QNH, QFE) ± 0.5 hPa 

 

* Precizia operaţional dorită nu este o cerinţă operaţională; aceasta trebuie înţeleasă ca un 
scop care a fost exprimat de operatori. 

 

Notă: Materialele de îndrumare privind incertitudinile de măsurare sau observare poate 
fi găsit în Ghidul privind instrumentele şi metodele de observaţie meteorologice (WMO-8). 

 



AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ  CT-MET 

 

Ediţia 03 178  decembrie 2018 

 

 

SUPLIMENTUL B. PRECIZIA OPERAŢIONALĂ DORITĂ PENTRU PROGNOZE 
 

Nota 1: Instrucţiunile din acest tabel se referă la Capitolul 2, p. 2.2 - Furnizarea, 
utilizarea, managementul calităţii şi interpretarea informaţiilor meteorologice, în special la p. 
2.2.8 şi la Capitolul 6 - Prognoze. 

Nota 2:  Dacă precizia prognozelor rămâne în intervalul dorit din punct de vedere 
operaţional, indicat în coloana a doua, pentru procentul cazurilor indicate în coloana a treia, 
efectul erorilor de prognoză nu este considerat grav în comparaţie 
cu efectele erorilor de navigaţie şi a altor incertitudini operaţionale. 

 

Elementul prognozat 
Precizia operaţională dorită pentru 

prognoze 

Procentajul minim 
de cazuri  într-o 

perioadă de referinţă 

TAF 

Direcţia vântului ± 20° 80% de cazuri 

Viteza vântului ± 2.5 m/s (5 kt) 80% de cazuri 

Vizibilitatea ± 200 m până la 800 m 
± 30% între 800 m şi 10 km 

80% de cazuri 

Precipitaţii aparenţa sau ne-aparenţa 80% de cazuri 

Cantitatea norilor O categorie mai jos de 450m (1500ft) 
aparenţa sau ne-aparenţa extinderii BKN sau 
OVC între 450 m (1 500 ft) şi 3 000 m (10 000 
ft) 

70% de cazuri 

Înălțimea norilor ± 30 m (100 ft) pena la 300 m (1 000 ft) 
± 30% între 300 m (1 000 ft) şi 3 000 m (10 
000 ft) 

70% de cazuri 

Temperatura aerului ± 1°C 70% de cazuri 

Prognoză de tip trend 

Direcţia vântului ± 20° 90% de cazuri 

Viteza vântului 2.5 m/s (5 kt) 90% de cazuri 

Vizibilitatea ± 200 m până la 800 m 
± 30% între 800 m şi 10 km 

90% de cazuri 

Precipitaţii aparenţa sau ne-aparenţa 90% de cazuri 

Cantitatea norilor O categorie mai jos de 450m (1500ft) 
aparenţa sau ne-aparenţa extinderii BKN sau 
OVC între 450 m (1 500 ft) şi 3 000 m (10 000 
ft) 

90% de cazuri 
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Înălțimea norilor ± 30 m (100 ft) până la 300 m (1 000 ft) 
± 30% între 300 m (1 000 ft) 3 000 m (10 000 
ft) 

90% de cazuri 

Prognoză de decolare 

Direcţia vântului ± 20° 90% de cazuri 

Viteza vântului ± 2.5 m/s (5 kt) până la 12.5 m/s (25 kt) 90% de cazuri 

Temperatura aerului ± 1°C 90% de cazuri 

Valorile presiunii 
(QNH) 

± 1 hPa 90% of 90% de cazuri 

Prognoze zonale, pentru zbor şi rute 

Temperatura aerului 
la altitudini înalte 

± 2°C (media pentru 900 km (500 NM)) 90% de cazuri 

Umiditatea relativă ± 20% 90% de cazuri 

Vântul la altitudini 
înalte 

(Diferența modulelor de vectori pentru 900 km 
(500 NM)) 

90% de cazuri 

Fenomene 
meteorologice şi nori 
semnificativi pe rută 

aparenţa sau ne-aparenţa 80% de cazuri 

Locaţia: ± 100 km (60 NM) 70% de cazuri 

Extindere verticală: ± 300 m (1 000 ft) 70% de cazuri 

Nivelul de zbor al tropopauzei: ± 300 m (1 000 
ft) 

80% de cazuri 

Nivelul vântului maxim: ± 300 m (1 000 ft) 80% de cazuri 
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SUPLIMENTUL C. CRITERII SELECTATE APLICABILE FAŢĂ DE RAPOARTELE DE AERODROM 
(Ghidul din acest tabel se referă la Capitolul 4 şi la Apendicele 3.) 
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SUPLIMENTUL D. CONVERSIA DATELOR MĂSURĂRILOR INSTRUMENTALE ÎN DISTANŢĂ 
VIZUALĂ ÎN LUNGUL PISTEI ŞI VIZIBILITATE 

  

(A se vedea Apendicele 3, 4.3.5 din CT-MET) 

1. Conversia măsurărilor instrumentale în distanţă vizuală în lungul pistei şi vizibilitate orizontală se 
bazează pe Legea lui Koschmieder sau Legea lui Allard, în funcţie de faptul dacă se poate aştepta ca 
pilotul să obţină reperele vizuale principale ale pistei şi marcajele sale sau luminile pistei. În scopul 
standardizării determinării distanţei vizuale în lungul pistei, prezentul Supliment oferă îndrumări cu 
privire la utilizarea şi aplicarea principalilor factori de conversie, care trebuie să fie utilizaţi în aceste 
calcule. 

2. În legea lui Koschmieder, unul dintre factorii care trebuie luaţi în considerare este pragul de contrast 
pilot. Constanta convenita pentru a fi folosită pentru aceasta este 0,05 (fără dimensiuni). 

3. În Legea lui Allard factorul corespunzător este pragul de iluminare. Aceasta nu este o funcţie 
constantă, ci o funcţie continuă în funcţie de lumina de fundal. Relaţia convenită care va fi utilizată în 
sistemele instrumentate cu ajustarea continuă a pragului de iluminare de către un senzor de iluminare 
de fundal este arătată de curba din Figura D-1. Utilizarea unei funcţii continue care aproximează 
funcţia de pas, aşa cum este prezentată în Figura D-1, este preferată, datorită preciziei sale mai mari, 
relaţiei pas cu pas descrise la punctul 4. 

4. În sistemele cu instrumente fără reglarea continuă a pragului de iluminare, este convenabil să se 
folosească patru valori ale pragului de iluminare egal distanţate, cu intervale de lumină de fundal 
convenite, dar va reduce precizia. Cele patru valori sunt prezentate în Figura D-1 sub forma unei funcţii 
pas; acestea sunt prezentate în tabelul D-1 pentru o mai mare claritate. 

Nota 1: Informaţiile şi materialele de îndrumare privind luminile pistei care vor fi utilizate pentru 
determinarea distanţei în lungul pistei sunt conţinute în Manualul privind practicile de observaţie şi 
raportare a distanţei vizuale în lungul pistei (Doc 9328). 

Nota 2:  În conformitate cu definiţia vizibilităţii în scopuri aeronautice, intensitatea luminilor 
care trebuie utilizată pentru determinarea vizibilităţii este circa 1 000 cd. 
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Tabelul D-1. Paşii pragului de iluminare 

Condiţia 
Pragul  iluminării 

(lx) 
lumina de fundal 

(cd/m2) 

Noapte 8 × 10-7 ≤ 50 

Intermediata 10-5 51 – 999 

De zi normală 10-4 1 000 – 12 000 

Zi strălucitoare (ceaţă însorită) 10-3 > 12 000 

 

 

Figura D-1. Relaţia dintre pragul de iluminare ET (lx) şi lumina de fundal B (cd / m2) 
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SUPLIMENTUL E. DIAPAZONUL SPAŢIAL ŞI REZOLUŢIILE PENTRU INFORMAŢIILE  
CONSULTATIVE PRIVIND FENOMENELE SPAŢIALE 

[În redacția Ordinului nr.10/GEN din 19 februarie 2019] 
 

Elementul Diapazonul Rezoluție 

Nivelul de zbor afectat de radiație 250-600 10 

Longitudinile pentru informațiile consultative 

(grade) 
000-180 15 

Latitudinile pentru informațiile consultative 

(grade) 
00-90 10 

Benzile de 

latitudini 

pentru 

informațiile 

consultative 

Latitudini mari emisfera 

nordică (HNH) 
N9000-N6000 

30 

Latitudini medii emisfera 

nordică (MNH) 
N6000-M3000 

Latitudini ecuatoriale emisfera 

nordică (EQN) 
N3000-N0000 

Latitudini ecuatoriale emisfera 

sudică (EQN) 
S0000-S3000 

Latitudini medii emisfera 

sudică (MSH) 
S3000-S6000 

Latitudini mari emisfera sudică 

(HSH) 
S6000-S9000 

 

[În redacția Ordinului nr.29/GEN din 15 iulie 2020] 

  


