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Anexa nr.15  

 
Conţinutul amendamentului la Manualul de Operaţiuni în cazul solicitării utilizării 

aprobării pentru „Steep Approach” 

 

Nr. 
crt. 

Subiect C/N N/A 

1. AFM sau Supliment la AFM 

 Certificarea avionului pentru efectuarea de operaţiuni „Steep 
Approach”. 

  

2. OM-A, Capitol 0 

 Lista Specificaţiilor de Operare trebuie să includă „Steep Approach”.   

3. OM-A, Capitol 2.1 Controlul şi supravegherea operaţională 

 Modalitatea în care operatorul aerian se asigură că cel puţin PIC este 

pregătit să efectueze operaţiuni „Steep Approach”. 

  

 Modalitatea în care operatorul aerian se asigură că limitările aplicabile 
operaţiunilor „Steep Approach” sunt luate în considerare în faza de 

planificare a zborului. 

  

4. OM-A, Capitol 8.4.x „Steep Approach” 

 Descrierea generală a operaţiunilor „Steep Approach”.   

5. OM-B, Capitol 0.x 

 Menţionarea operaţiunilor „Steep Approach” şi a unghiului maxim de 

pantă în lista Specificaţiilor de Operare. 

  

6. OM-B, Capitol 1.x Limitări „Steep Approach” 

 Menţionarea limitărilor referitoare la masa avionului aplicabile 
operaţiunilor „Steep Approach”. 

  

 Menţionarea limitărilor referitoare la „tailwind/x-wind” aplicabile 

operaţiunilor „Steep Approach”. 

  

 Menţionarea unghiului de pantă maxim certificat.   

 Menţionarea limitărilor de ordin tehnic (disponibilitatea echipamentelor 

de la bord). 

  

 Menţionarea limitărilor referitoare la utilizarea sistemelor automate.   

7. OM-B, Capitol 2.x „Steep Approach” 

 Descriere procedurilor normale pentru operaţiuni „Steep Approach”.   

 Descriere completă şi detaliată a profilului de zbor în operaţiuni „Steep 
Approach”. 

  

  Descriere completă şi detaliată a poziţiei şi responsabilităţilor 
membrilor de echipaj în operarea „Steep Approach”. 
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8. OM-B, Capitol 3.x „Steep Approach” 

 Descriere procedurilor anormale pentru operaţiuni „Steep Approach”.   

 Descriere procedurilor pentru situaţii neprevăzute în operaţiuni „Steep 

Approach”. 

  

9. OM-B, Capitol 4.x „Steep Approach” 

 Descrierea tuturor elementelor privind performanţele aplicabile 

operaţiunilor „Steep Approach”. 

  

 Descrierea modului de calcul a performanţelor la aterizare aplicabilă la 

operaţiuni „Steep Approach” în cazul în care este diferită („reduced screen 

height”, VREF, „over-speed over the threshold”). 

  

 Descrierea modalităţii de calcul a performanţelor pentru apropiere 

întreruptă, dacă configuraţia la aterizare este diferită. 

  

10. OM-B, Capitol 6 Masă şi centraj 

 Descrierea modului de calcul a masei şi centrajului, dacă există limitări 
de masă la aterizare diferite în cazul operaţiunilor „Steep Approach”. 

  

 Descrierea modului de calcul a fişei  de încărcare, dacă există limitări  

de masă la aterizare diferite în cazul operaţiunilor „Steep Approach”. 

  

11. OM-B, Capitol 9 MEL 

 MEL amendat corespunzător pentru includerea elementelor specifice 
operaţiunilor „Steep Approach”. 

  

 Includerea în MEL a tuturor elementelor suplimentare, la alegerea 
operatorului aerian, specifice operaţiunilor „Steep Approach”. 

  

12. OM-C, Capitol 1 

 Lista aerodromurilor cu operaţiuni „Steep Approach”.   

 Menţionarea locului unde sunt publicate considerentele  specifice 
operării „Steep Approach” la aerodromurile respective. 

  

 Considerente legate de minimele meteorologice aplicabile la 
aerodromurile pe care se efectuează operaţiuni „Steep Approach”. 

  

13. OM-D, Capitol 1 

 Facilităţile de pregătire utilizate pentru pregătirea „Steep Approach”.   

14. OM-D, Capitol 2 Programe de pregătire şi verificare 

  Includerea pregătirii teoretice şi practice specifice operaţiunilor „Steep 
Approach”. 

  

 Includerea unui modul complet referitor la pregătirea iniţială  şi  
recurentă pentru operaţiuni „Steep Approach”. 

  

 


