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ORDIN
cu privire la aprobarea cerinţelor tehnice referitoare la eliberarea certificatelor
controlorilor de trafic aerian (CT-ATCO) şi a cerinţelor tehnice referitoare
la cerinţele medicale pentru controlorii de trafic aerian
nr. 24/GEN din 26.04.2019
Monitorul Oficial nr.162-166/803 din 10.05.2019

***
În temeiul art.7 alin.(3) subpct.1) lit.b) din Codul aerian al Republicii Moldova nr.301/2017
şi al punctului 10 subpct.1) lit.b.) din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.133/2019 cu
privire la organizarea şi funcţionarea Autorităţii Aeronautice Civile, 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 transpunerii prevederilor Anexei nr.I
şi Anexei nr.IV la Regulamentul (UE) nr.340/2015 al Comisiei din 20 februarie 2015 de stabilire
a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la licenţele şi certificatele
controlorilor de trafic aerian în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.216/2008 al Parlamentului
European şi al Consiliului, de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr.923/2012
al Comisiei şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr.805/2011 al Comisiei, publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene nr.L 63/1 din 6 martie 2015,
ORDON:
1. Se aprobă ediţia 01 a cerinţelor tehnice referitoare la eliberarea certificatelor controlorilor
de trafic aerian (CT-ATCO) şi ediţia 01 a cerinţelor tehnice referitoare la cerinţele medicale pentru
controlorii de trafic aerian (CT-ATCO.MED).
2. Cerinţele tehnice CT-ATCO şi CT-ATCO.MED vor intra în vigoare la data de 27.08.2019.
3. Autoritatea Aeronautică Civilă va pune la dispoziţia tuturor persoanelor interesate anexele
la prezentul ordin prin publicarea pe pagina web oficială www.caa.md, la compartimentul „Cadrul
normativ – cerinţe tehnice”.
4. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova.
DIRECTORUL AUTORITĂŢII AERONAUTICE CIVILE Octavian NICOLAESCU
Nr. 24/GEN. Chişinău, 26 aprilie 2019.
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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 Autorității Aeronautice Civile.
(3) După aprobarea amendamentului și publicarea Ordinului general în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, fiecare deținător al CT în cauză va introduce noile pagini emise și va
distruge paginile înlocuite.
(4) Se emite o nouă ediție a CT dacă volumul modificărilor depășește 30% din conținutul
acesteia.
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Prezentele cerințe tehnice transpun integral prevederile Anexei nr. I la Regulamentul (UE)
340/2015 al Comisiei din 20 februarie 2015 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor
administrative referitoare la licenţele şi certificatele controlorilor de trafic aerian în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr.216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, de modificare a
Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr.923/2012 al Comisiei şi de abrogare a
Regulamentului (UE) nr.805/2011 al Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L
63/1 din 6 martie 2015.
PARTEA ATCO
SUBPARTEA A - CERINȚE GENERALE
ATCO.A.001 Domeniu de aplicare
Prezentul document (Partea ATCO), stabilește cerințele referitoare la eliberarea, revocarea și
suspendarea certificatelor de controlor de trafic aerian stagiar și a certificatelor de controlor de
trafic aerian, calificărilor și autorizărilor lor asociate, precum și condițiile de valabilitate și de
utilizare a acestora.
ATCO.A.005 Depunerea cererilor de eliberare a certificatelor, calificărilor și autorizărilor
(a) Cererile de eliberare a certificatelor, calificărilor și autorizărilor se depun la Autoritatea
Aeronautică Civilă (în continuare – AAC), în conformitate cu procedura stabilită în Procedurile
și Instrucțiunile Aeronautică Civile (în continuare – PIAC).
(b) Cererile de eliberare a altor calificări și autorizări, de revalidare sau de reînnoire a autorizărilor
și de reemitere a certificatului se depun la AAC, care a și eliberat certificatul respectiv.
(c) Certificatul rămâne proprietatea persoanei căreia îi este eliberat, dacă nu este revocat de
AAC. Titularul certitificatului semnează certitifatul.
(d) Certificatul specifică toate informațiile relevante referitoare la privilegiile care sunt acordate
de certificat și respectă cerințele prevăzute în apendicele nr.1 la Regulamentul de stabilire a
cerinţelor tehnice şi a procedurilor referitoare la certificatele controlorilor de trafic aerian,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.134/2019.
ATCO.A.015 Exercitarea privilegiilor certificatelor și incapacitatea temporară
(a) Exercitarea privilegiilor acordate printr-un certificat de controlor de trafic aerian depinde de
valabilitatea calificărilor, autorizărilor și certificatului medical.
(b) Titularii certificatelor nu exercită privilegiile propriului certificat atunci când nu sunt siguri că
pot exercita privilegiile certificatului în siguranță și, în astfel de cazuri, informează imediat
furnizorul relevant de servicii de navigație aeriană cu privire la incapacitatea temporară de a
exercita privilegiile certificatului.
(c) Furnizorii de servicii de navigație aeriană pot declara incapacitatea temporară a titularului
certificatului dacă au o îndoială privind capacitatea titularului certificatului de a exercita în
siguranță privilegiile certificatului.
(d) Furnizorii de servicii de navigație aeriană elaborează și pun în aplicare proceduri obiective,
transparente și nediscriminatorii pentru a permite titularilor de certificat să își declare
incapacitatea temporară de a-și exercita privilegiile certificatului în conformitate cu litera (b),
pentru a declara incapacitatea temporară a titularului certificatului în conformitate cu litera (c),
pentru a gestiona impactul operațional al cazurilor de incapacitate temporară și pentru a
informa AAC, conform celor definite în procedura respectivă.
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(e) Procedurile menționate la litera (d) sunt incluse în schema de competență la nivelul unității în
conformitate cu ATCO.B.025 litera (a) punctul 13.
ATCO.A.020 Revocarea și suspendarea certificatelor, calificărilor și autorizărilor
(a) Certificatele, calificările și autorizările pot fi suspendate sau revocate de către AAC, în
conformitate cu ATCO.AR.D.005 din Regulamentul de stabilire a cerinţelor tehnice şi a
procedurilor referitoare la certificatele controlorilor de trafic aerian, atunci când titularul
certificatului nu se conformează cerințelor din prezenta parte (ATCO).
(b) Atunci când certificatul titularului este revocat, acesta înapoiază imediat certificatul AAC, în
conformitate cu procedurile administrative stabilite de către aceasta.
(c) Odată cu eliberarea certificatului de controlor de trafic aerian, certificatul de controlor de trafic
aerian stagiar este revocat și se înapoiază AAC, care a eliberat certificatul de controlor de
trafic aerian.
SUBPARTEA B - CERTIFICATE, CALIFICĂRI ȘI AUTORIZĂRI
ATCO.B.001 Certificate de controlor de trafic aerian stagiar
(a) Titularii unui certificat de controlor de trafic aerian stagiar sunt autorizați să ofere servicii de
control al traficului aerian conform calificării (calificărilor) și autorizării (autorizărilor) calificărilor
incluse în certificatul lor sub supravegherea unui instructor pentru pregătirea la locul de muncă
și să ia parte la pregătirea pentru autorizarea (autorizările) calificărilor.
(b) Solicitanții unui certificat de controlor de trafic aerian stagiar trebuie:
1. să aibă cel puțin 18 ani;
2. să fi urmat cu succes pregătirea inițială în cadrul unei organizații de pregătire care
satisface cerințele stabilite în anexa nr.2 (Partea ATCO.OR) la Regulamentul de stabilire
a cerinţelor tehnice şi a procedurilor referitoare la certificatele controlorilor de trafic aerian,
relevante pentru calificare și, după caz, pentru autorizarea calificării, conform celor
stabilite în Partea ATCO, subpartea D, secțiunea 2;
3. să dețină un certificat medical valabil;
4. să fi demonstrat un nivel adecvat de competență lingvistică în conformitate cu cerințele
stabilite la ATCO.B.030.
(c) Certificatul de controlor de trafic aerian stagiar include autorizarea (autorizările) de
competență lingvistică și cel puțin o calificare și, după caz, o autorizare a calificării.
(d) Titularul unui certificat de controlor de trafic aerian stagiar care nu a început să exercite
privilegiile respectivului certificat în termen de un an de la data eliberării sale sau a întrerupt
exercitarea acelor privilegii timp de peste un an poate începe sau continua pregătirea în cadrul
unității în ceea ce privește respectiva calificare numai după evaluarea competențelor
anterioare, asigurată de o organizație de pregătire care îndeplinește cerințele stabilite în
anexa nr.2 (Partea ATCO.OR) la Regulamentul de stabilire a cerinţelor tehnice şi a
procedurilor referitoare la certificatele controlorilor de trafic aerian și care este certificată să
asigure pregătirea inițială relevantă calificării, evaluare care indică dacă titularul îndeplinește
în continuare cerințele relevante pentru acea calificare, și după îndeplinirea eventualelor
cerințe de pregătire care rezultă din această evaluare.
ATCO.B.005 Certificatul de controlor de trafic aerian
(a) Titularii unui certificat de controlor de trafic aerian sunt autorizați să ofere servicii de control
al traficului aerian în conformitate cu calificările și autorizările calificărilor asociate certificatului
lor și să exercite privilegiile autorizărilor incluse în aceasta.
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(b) Privilegiile unui certificat de controlor de trafic aerian includ privilegiile unui certificat de
controlor de trafic aerian stagiar conform celor stabilite la ATCO.B.001 litera (a).
(c) Persoanele care solicită pentru obținerea unui certificat de controlor de trafic aerian trebuie:
1. să dețină un certificat de controlor de trafic aerian stagiar;
2. să fi urmat integral un curs pentru autorizarea de unitate și să fi promovat examenele și
evaluările corespunzătoare în conformitate cu cerințele stabilite în prezenta parte (ATCO)
subpartea D, secțiunea 3;
3. să dețină un certificat medical valabil;
4. să fi demonstrat un nivel adecvat de competență lingvistică în conformitate cu cerințele
stabilite la ATCO.B.030.
(d) Certificatul de controlor de trafic aerian este validat prin includerea uneia sau a mai multor
calificări și a autorizărilor relevante ale calificărilor, a autorizărilor de unitate și a celor de
competență lingvistică pentru care s-a realizat cu succes pregătirea.
(e) Titularul unui certificat de controlor de trafic aerian care nu a început să exercite privilegiile
oricărei calificări în termen de un an de la data eliberării calificării respective poate începe
pregătirea în cadrul unității în ceea ce privește respectiva calificare numai după evaluarea
competențelor anterioare, asigurată de o organizație de pregătire care îndeplinește cerințele
stabilite în anexa nr.2 (Partea ATCO.OR) la Regulamentul de stabilire a cerinţelor tehnice şi
a procedurilor referitoare la certificatele controlorilor de trafic aerian și care este certificată să
asigure pregătirea inițială relevantă pentru respectiva calificare, evaluare care indică dacă
titularul îndeplinește în continuare cerințele relevante pentru acea calificare, și după
îndeplinirea eventualelor cerințe de pregătire care rezultă din această evaluare.
ATCO.B.010 Calificările controlorilor de trafic aerian
(a) Certificatele includ una sau mai multe dintre următoarele calificări pentru a indica tipul de
serviciu pe care titularul certificatului este autorizat să-l furnizeze:
1. calificarea „control de aerodrom, la vedere” (ADV), care indică faptul că titularul
certificatului este competent să furnizeze un serviciu de control al traficului aerian pentru
traficul de aerodrom la un aerodrom unde nu există proceduri instrumentale de apropiere
sau de plecare publicate;
2. calificarea „control de aerodrom, instrumental” (ADI), care indică faptul că titularul
certificatului este competent să furnizeze un serviciu de control al traficului aerian pentru
traficul de aerodrom la un aerodrom unde există proceduri instrumentale de apropiere sau
de plecare publicate și care trebuie să fie însoțită de cel puțin una dintre autorizările
calificărilor descrise la ATCO.B.015 litera (a);
3. calificarea „control de apropiere, procedural” (APP), care indică faptul că titularul
certificatului este competent să furnizeze un serviciu de control al traficului aerian
aeronavelor care sosesc, care pleacă sau care se află în tranzit fără a utiliza echipamente
de supraveghere;
4. calificarea „control de apropiere, supraveghere” (APS), care indică faptul că titularul
certificatului este competent să furnizeze un serviciu de control al traficului aerian
aeronavelor care sosesc, care pleacă sau care se află în tranzit utilizând echipamente de
supraveghere;
5. calificarea „control regional, procedural” (ACP), care indică faptul că titularul certificatului
este competent să furnizeze un serviciu de control al traficului aerian aeronavelor fără a
utiliza echipamente de supraveghere;
6. calificarea „control regional, supraveghere” (ACS), care indică faptul că titularul
certificatului este competent să furnizeze un serviciu de control al traficului aerian
aeronavelor utilizând echipamente de supraveghere.
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(b) Titularul unei calificări care a întrerupt exercitarea privilegiilor asociate respectivei calificări pe
o perioadă de patru sau de mai mulți ani consecutivi imediat precedenți poate începe
pregătirea în cadrul unității referitoare la acea calificare numai după evaluarea competenței
anterioare, realizată de o organizație de pregătire care îndeplinește cerințele stabilite în anexa
nr.2 la (Partea ATCO.OR) Regulamentul de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor
referitoare la certificatele controlorilor de trafic aerian și care este certificată să asigure
pregătirea relevantă pentru respectiva calificare, evaluare care indică dacă persoana
respectivă îndeplinește în continuare condițiile respectivei calificări, și după îndeplinirea
eventualelor cerințe de pregătire care rezultă din această evaluare.
ATCO.B.015 Autorizările calificărilor
(a) Calificarea „control de aerodrom, instrumental” (ADI) poartă cel puțin una dintre următoarele
autorizări:
1. autorizarea „control aerian” (AIR), care indică faptul că titularul certificatului este
competent să asigure controlul traficului aerian care se desfășoară în apropierea
aerodromului și pe pistă;
2. autorizarea „controlul mișcării la sol” (GMC), care indică faptul că titularul certificatului este
competent să asigure controlul mișcării la sol;
3. autorizarea „turn de control” (TWR), care indică faptul că titularul certificatului este
competent să asigure serviciul de control de aerodrom; autorizarea TWR include
privilegiile autorizărilor AIR și GMC;
4. autorizarea „supravegherea mișcării la sol” (GMS), acordată în plus față de autorizarea
„controlul mișcării la sol” sau de autorizarea „turn de control”, care indică faptul că titularul
certificatului este competent să asigure controlul mișcării la sol cu ajutorul sistemelor de
ghidare a mișcării pe suprafața aerodromului;
5. autorizarea „control radar de aerodrom” (RAD), acordată în plus față de autorizarea
„control aerian” sau de autorizarea „turn de control”, care indică faptul că titularul
certificatului este competent să asigure controlul de aerodrom cu ajutorul echipamentelor
de supraveghere radar.
(b) Calificarea „control de apropiere, supraveghere” (APS) poate să prezinte una sau mai multe
dintre următoarele autorizări:
1. autorizarea „radar de apropiere de precizie” (PAR), care indică faptul că titularul
certificatului este competent să asigure controlul de la sol al apropierilor de precizie pentru
aeronave, la apropierea finală de pista de aterizare, cu ajutorul echipamentelor radar de
apropiere de precizie;
2. autorizarea „apropiere supravegheată radar” (SRA), care indică faptul că titularul
certificatului este competent să asigure controlul de la sol al apropierilor de neprecizie
pentru aeronave, la apropierea finală de pista de aterizare, cu ajutorul echipamentelor de
supraveghere;
3. autorizarea „control terminal” (TCL), care indică faptul că titularul certificatului este
competent să furnizeze servicii de control al traficului aerian cu ajutorul oricărui tip de
echipament de supraveghere aeronavelor care operează într-o anumită zonă terminală
și/sau în sectoare adiacente.
(c) Calificarea „control regional, procedural” (ACP) poate să prezinte autorizarea „control
oceanic” (OCN), care indică faptul că titularul certificatului este competent să furnizeze servicii
de control al traficului aerian aeronavelor care operează într-o zonă de control oceanic.
(d) Calificarea „control regional, supraveghere” (ACS) poate să prezinte una dintre următoarele
autorizări:
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1. autorizarea „control terminal” (TCL), care indică faptul că titularul certificatului este
competent să furnizeze servicii de control al traficului aerian cu ajutorul oricărui tip de
echipament de supraveghere aeronavelor care operează într-o anumită zonă terminală
și/sau în sectoare adiacente;
2. autorizarea „control oceanic” (OCN), care indică faptul că titularul certificatului este
competent să furnizeze servicii de control al traficului aerian aeronavelor care operează
într-o zonă de control oceanic.
ATCO.B.020 Autorizările de unitate
(a) Autorizarea de unitate autorizează titularul certificatului să ofere servicii de control al traficului
aerian pentru un anumit sector, grup de sectoare și/sau pentru anumite posturi de lucru care
se află în responsabilitatea unei unități de servicii de trafic aerian.
(b) Solicitanții unei autorizări de unitate au urmat cu succes un curs pentru autorizarea de unitate
în conformitate cu cerințele stabilite în prezenta parte (ATCO), subpartea D, secțiunea 3.
(c) Persoanele care solicită o autorizare de unitate după preschimbarea certificatului menționat
la ATCO.A.010 îndeplinesc cerințele stabilite la ATCO.D.060 litera (f), pe lângă cerințele
stabilite la litera (b).
(d) Pentru controlorii de trafic aerian care furnizează servicii de control al traficului aerian
aeronavelor care efectuează zboruri de încercare, AAC poate impune cerințe suplimentare
de îndeplinit pe lângă cerințele stabilite la litera (b).
(e) Autorizările de unitate sunt valabile pe o perioadă stabilită în schema de competență la nivelul
unității. Această perioadă nu depășește trei ani.
(f) În cazul obținerii și al reînnoirii, perioada de valabilitate a autorizărilor de unitate începe cel
târziu la 30 de zile de la data la care a fost încheiată cu succes evaluarea.
(g) Autorizările de unitate sunt revalidate dacă:
1. solicitantul și-a exercitat privilegiile asociate certificatului timp de un număr minim de ore,
conform celor stabilite în schema de competență la nivelul unității;
2. solicitantul a urmat un curs de perfecționare în perioada de valabilitate a autorizării de
unitate, conform schemei de competență la nivelul unității;
3. competența solicitantului a fost evaluată în conformitate cu schema de competență la
nivelul unității nu mai devreme de 3 luni înainte de data de expirare a autorizării de unitate.
(h) Autorizările de unitate sunt revalidate, cu condiția ca cerințele stabilite la litera (g) să fie
îndeplinite, în termen de trei luni imediat anterioare datei lor de expirare. În astfel de cazuri,
perioada de valabilitate începe de la data expirării.
(i) Dacă autorizarea de unitate este revalidată înainte de perioada prevăzută la litera (h),
perioada sa de valabilitate începe cel târziu la 30 de zile de la data la care a fost încheiată cu
succes evaluarea, cu condiția ca și cerințele de la litera (g) punctele 1 și 2 să fie îndeplinite.
(j) Dacă expiră perioada de valabilitate a unei autorizări de unitate, titularul certificatului urmează
cu succes cursul pentru autorizarea de unitate în conformitate cu cerințele stabilite în prezenta
parte (ATCO), subpartea D, secțiunea 3, pentru a reînnoi autorizarea.
ATCO.B.025 Schema de competență la nivelul unității
(a) Schemele de competență la nivelul unității sunt elaborate de furnizorul de servicii de navigație
aeriană și sunt aprobate de AAC. Ele includ cel puțin următoarele elemente:
1. perioada de valabilitate a autorizării de unitate în conformitate cu ATCO.B.020 litera (e);
2. perioada continuă maximă în care privilegiile unei autorizări de unitate nu sunt exercitate
în timpul perioadei sale de valabilitate. Această perioadă nu depășește 90 de zile
calendaristice;
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3. numărul minim de ore pentru exercitarea privilegiilor autorizării de unitate într-o perioadă
specificată de timp care nu trebuie să depășească 12 luni, în scopul ATCO.B.020 litera
(g) punctul 1. În ceea ce-i privește pe instructorii pentru pregătirea la locul de muncă care
exercită privilegiile autorizării OJTI, timpul dedicat pregătirii reprezintă maximum 50 %
dintre orele necesare pentru revalidarea autorizării de unitate;
4. procedurile pentru cazurile în care titularul certificatului nu îndeplinește cerințele stabilite
la litera (a) punctele 2 și 3;
5. procedurile de evaluare a competenței, inclusiv evaluarea participanților la cursul de
perfecționare conform ATCO.D.080 litera (b);
6. procedurile de examinare a cunoștințelor teoretice și a capacității de înțelegere necesare
pentru exercitarea privilegiilor asociate calificărilor și autorizărilor;
7. procedurile de identificare a temelor și a subtemelor, a obiectivelor și a metodelor pentru
pregătirea continuă;
8. durata minimă și frecvența cursurilor de perfecționare;
9. procedurile de examinare a cunoștințelor teoretice și/sau de evaluare a competențelor
practice dobândite în timpul cursului de conversie, inclusiv notele de trecere la examene;
10. procedurile în cazul nepromovării unui examen sau a unei evaluări, inclusiv procedurile
de contestație;
11. calificările, rolurile și responsabilitățile personalului de pregătire;
12. procedura de asigurare a faptului că instructorii de practică au exersat tehnici de instruire
în procedurile în care se intenționează să se ofere instruire în conformitate cu
ATCO.C.010 litera (b) punctul 3 și ATCO.C.030 litera (b) punctul 3;
13. procedurile pentru declararea și gestionarea cazurilor de incapacitate temporară de
exercitare a privilegiilor unui certificat, precum și pentru informarea AAC în conformitate
cu ATCO.A.015 litera (d);
14. identificarea evidențelor care trebuie păstrate special pentru pregătirea continuă și
evaluări, în conformitate cu ATCO.AR.B.015 din Regulamentul de stabilire a cerinţelor
tehnice şi a procedurilor referitoare la certificatele controlorilor de trafic aerian;
15. procedura și motivele de revizuire și de modificare a schemei de competență la nivelul
unității și depunerea acestuia la AAC. Revizuirea schemei de competență la nivelul unității
are loc cel puțin o dată la trei ani.
(b) Pentru a respecta cerința stabilită la litera (a) punctul 3, furnizorii de servicii de navigație
aeriană păstrează evidențe cu orele în timpul cărora fiecare titular de certificat își exercită
privilegiile autorizării de unitate atunci când își desfășoară activitatea în sectoare, un grup de
sectoare și/sau posturi de lucru din unitatea ATC și oferă respectivele date AAC și titularului
certificatului, la cerere.
(c) La stabilirea procedurilor menționate la litera (a) punctele 4 și 13, furnizorii de servicii de
navigație aeriană trebuie să asigure aplicarea unor mecanisme pentru a garanta tratamentul
corect al titularilor de certificat în cazul în care valabilitatea autorizărilor lor nu poate fi
prelungită.
ATCO.B.030 Autorizarea de competență lingvistică
(a) Controlorii de trafic aerian și controlorii de trafic aerian stagiari nu exercită privilegiile asociate
certificatelor lor dacă nu dețin o autorizare valabilă de competență lingvistică în limba engleză,
din motive de siguranță la unitatea ATC, conform celor publicate în publicațiile de informare
aeronautică. Autorizarea de competență lingvistică indică limba, nivelul de competență și data
de expirare.
(b) Nivelul de competență lingvistică se stabilește în conformitate cu grila de evaluare prevăzută
în apendicele nr.1 la prezentul document (Partea ATCO).
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(c) Solicitantul unei autorizări de competență lingvistică demonstrează, în conformitate cu grila
de evaluare menționată la litera (b), cel puțin nivelul operațional (nivelul patru) de competență
lingvistică.
În acest sens, solicitantul trebuie:
1. să comunice eficient exclusiv prin voce (prin telefon/radiotelefon) și în prezența
interlocutorului;
2. să comunice pe teme comune, concrete și de natură profesională, cu acuratețe și claritate;
3. să folosească strategiile de comunicare corespunzătoare pentru a face schimb de mesaje
și pentru a recunoaște și soluționa neînțelegerile într-un context general sau profesional;
4. să trateze cu succes și cu o relativă ușurință dificultățile lingvistice prezentate de o
complicație sau de o conjunctură neașteptată care intervine în contextul unei situații
profesionale de rutină sau al unei sarcini de comunicare cu care este în general
familiarizat; și
5. să utilizeze un dialect sau un accent care să fie inteligibil pentru comunitatea aeronautică.
(d) Fără a aduce atingere dispozițiilor de la litera (c), nivelul avansat (nivelul cinci) al grilei de
evaluare a competențelor lingvistice, stabilită în apendicele nr.1 la prezentul document
(Partea ATCO), poate fi solicitat de furnizorul de servicii de navigație aeriană în cazul în care
circumstanțele operaționale ale calificării sau autorizării respective justifică necesitatea unui
nivel superior de competență lingvistică din motive imperative de siguranță. O astfel de cerință
trebuie să fie nediscriminatorie, proporțională, transparentă și justificată obiectiv de către
furnizorul de servicii de navigație aeriană care dorește să aplice nivelul superior de
competență și trebuie să fie aprobată de AAC.
(e) Competența lingvistică trebuie demonstrată printr-un certificat care atestă rezultatul evaluării.
ATCO.B.035 Valabilitatea autorizării de competență lingvistică
(a) Valabilitatea autorizării de competență lingvistică, în funcție de nivelul stabilit în conformitate
cu apendicele nr. 1 la prezentul document (Partea ATCO), este:
1. pentru nivelul operațional (nivelul patru), de trei ani de la data evaluării; sau
2. pentru nivelul avansat (nivelul cinci), de șase ani de la data evaluării;
3. pentru nivelul de expert (nivelul șase):
(i) de nouă ani de la data evaluării.
(b) În cazul obținerii și al reînnoirii, perioada de valabilitate a autorizărilor de competență
lingvistică începe cel târziu la 30 de zile de la data la care a fost încheiată cu succes evaluarea
competenței lingvistice.
(c) Autorizările de competență lingvistică sunt revalidate după finalizarea cu succes a evaluării
competenței lingvistice care are loc în perioada de trei luni imediat anterioară datei de expirare
a autorizărilor. În astfel de cazuri, noua perioadă de valabilitate începe de la data expirării.
(d) Dacă autorizarea de competență lingvistică este revalidată înainte de perioada prevăzută la
litera (c), perioada sa de valabilitate începe cel târziu la 30 de zile de la data la care a fost
încheiată cu succes evaluarea competenței lingvistice.
(e) La expirarea valabilității unei autorizări privind competența lingvistică, pentru a-i fi reînnoită
autorizarea, titularul certificatului trebuie să treacă, cu succes, de o evaluare a competenței
lingvistice.
ATCO.B.040 Evaluarea competenței lingvistice
(a) Demonstrarea competenței lingvistice se asigură printr-o metodă de evaluare aprobată de
AAC, care trebuie să includă:
1. procedura prin care se realizează evaluarea;
2. calificarea evaluatorilor;
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3. procedura de contestație.
(b) Organismele de evaluare lingvistică trebuie să respecte cerințele stabilite de AAC, în
conformitate cu prevederile ATCO.AR.A.010 din Regulamentul de stabilire a cerinţelor tehnice
şi a procedurilor referitoare la certificatele controlorilor de trafic aerian.
ATCO.B.045 Pregătirea lingvistică
(a) Furnizorii de servicii de navigație aeriană asigură pregătire lingvistică pentru a menține nivelul
necesar de competență lingvistică al controlorilor de trafic aerian:
1. titularilor unei autorizări de competență lingvistică la nivel operațional (nivelul patru);
2. titularilor de certificate care nu avut posibilitatea de a-și exersa competențele lingvistice în
mod regulat pentru a și le putea menține.
(b) Pregătirea lingvistică poate fi oferită, de asemenea, sub forma unei pregătiri continue.
SUBPARTEA C - CERINȚE PENTRU INSTRUCTORI ȘI EVALUATORI
SECȚIUNEA 1 - Instructori
ATCO.C.001 Instructorii de teorie
(a) Pregătirea teoretică este asigurată exclusiv de instructori care dețin calificarea adecvată.
(b) Se consideră că un instructor de teorie deține calificarea adecvată dacă:
1. deține un certificat de controlor de trafic aerian și/sau o calificare profesională adecvată
pentru subiectul predat și/sau a demonstrat organizației de pregătire că posedă
cunoștințele și experiența necesară;
2. a demonstrat organizației de pregătire că posedă aptitudini de instruire.
ATCO.C.005 Instructorii de practică
O persoană este autorizată să asigure o pregătire practică numai dacă deține un certificat de
controlor de trafic aerian cu o autorizare de instructor pentru pregătire la locul de muncă (OJTI)
sau o autorizare de instructor pentru echipamente de pregătire sintetică pentru zbor (STDI).
ATCO.C.010 Privilegiile instructorilor pentru pregătirea la locul de muncă (OJTI)
(a) Titularii unei autorizări OJTI sunt autorizați să asigure pregătire practică și supraveghere în
cadrul posturilor de lucru pentru care se deține o autorizare de unitate valabilă și pe
echipamentele de pregătire sintetică pentru zbor, în funcție de calificările deținute.
(b) Titularii unei autorizării OJTI exercită privilegiile autorizării numai dacă:
1. au exercitat timp de cel puțin doi ani privilegiul asociat calificării pentru care vor asigura
instruirea;
2. au exercitat, pe parcursul unei perioade, imediat anterioare, de cel puțin șase luni,
privilegiul asociat unei autorizări de unitate valabile pentru care se va asigura instruirea;
3. au manifestat aptitudini de instruire în domeniul procedurilor pentru care se intenționează
să se asigure pregătirea.
(c) Perioada de doi ani menționată la litera (b) punctul 1 poate fi redusă la cel puțin un an de
către AAC, la cererea organizației de pregătire.
ATCO.C.015 Cererea de autorizare de instructor pentru pregătirea la locul de muncă
Solicitanții unei autorizări OJTI trebuie:
(a) să dețină un certificat de controlor de trafic aerian cu o autorizare de unitate valabilă;
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(b) să fi exercitat privilegiile unui certificat de controlor de trafic aerian pe parcursul unei perioade
de cel puțin doi ani imediat anterioare depunerii cererii. Această perioadă poate fi redusă de
către AAC la cel puțin un an, la cererea organizației de pregătire; și
(c) în anul anterior cererii, să fi urmat cu succes un curs privind tehnicile de instruire practică, în
care se predau și se evaluează în mod corespunzător cunoștințele și aptitudinile pedagogice
necesare.
ATCO.C.020 Valabilitatea autorizării de instructor pentru pregătirea la locul de muncă
(a) Durata de valabilitate a autorizării OJTI este de trei ani.
(b) Autorizarea OJTI poate fi revalidată după ce a fost urmată cu succes un curs de perfecționare
privind aptitudinile de instruire practică, în timpul perioadei de valabilitate a autorizării OJTI,
cu condiția să fie îndeplinite cerințele ATCO.C.015 literele (a) și (b).
(c) Dacă autorizarea OJTI a expirat, ea poate fi reînnoită prin:
1. urmarea unui curs de perfecționare privind aptitudinile de instruire practică; și
2. trecerea cu succes de o evaluare a competențelor de instructor pentru pregătirea practică,
în anul anterior depunerii cererii de reînnoire, cu condiția să fie îndeplinite cerințele
ATCO.C.015 literele (a) și (b).
(d) În cazul obținerii și al reînnoirii, perioada de valabilitate a autorizării OJTI începe cel târziu la
30 de zile de la data la care a fost încheiată cu succes evaluarea.
(e) Dacă nu sunt îndeplinite cerințele ATCO.C.015 literele (a) și (b), autorizarea OJTI poate fi
înlocuită cu o autorizare STDI, cu condiția să fie asigurată conformitatea cu cerințele
ATCO.C.040 literele (b) și (c).
ATCO.C.025 Autorizarea OJTI temporară
(a) Atunci când nu este posibilă conformitatea cu cerințele prevăzute la ATCO.C.010 litera (b)
punctul 2, AAC poate acorda o autorizare OJTI temporară pe baza unei analize a siguranței
prezentate de furnizorul de servicii de navigație aeriană.
(b) Autorizarea OJTI temporară menționată la litera (a) poate fi eliberată titularilor unei autorizări
OJTI valabile eliberate în conformitate cu ATCO.C.015.
(c) Autorizarea OJTI temporară menționată la litera (a) se limitează la instruirea necesară
acoperirii situațiilor excepționale, iar valabilitatea sa nu depășește un an sau data de expirare
a perioadei de valabilitate a autorizării OJTI eliberate în conformitate cu ATCO.C.015, oricare
dintre acestea are loc mai întâi.
ATCO.C.030 Privilegiile instructorului pentru echipamente de pregătire sintetică pentru
zbor (STDI)
(a) Titularii unei autorizări STDI sunt autorizați să asigure pregătire practică pe echipamente de
pregătire sintetică pentru zbor:
1. pentru subiectele de natură practică în timpul pregătirii inițiale;
2. pentru pregătirea în cadrul unității, alta decât OJT; și
3. pentru pregătirea continuă.
În cazul în care STDI oferă OJT prealabilă, acesta trebuie să aibă sau să fi avut autorizarea de
unitate relevantă.
(b) Titularii unei autorizării de STDI exercită privilegiile autorizării numai dacă:
1. au o experiență de cel puțin doi ani în calificarea pentru care vor oferi instruire;
2. au demonstrat cunoașterea practicilor operaționale actuale;
3. au practicat tehnicile de instruire în cadrul procedurilor pentru care se intenționează să se
asigure instruirea.
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(c) Fără a aduce atingere dispozițiilor de la litera (b) punctul 1:
1. în scopul formării de bază, este adecvată orice calificare deținută;
2. în scopul pregătirii pentru calificare, se poate asigura pregătire pentru sarcini operaționale
specifice și selectate, de către un STDI care deține o calificare relevantă pentru respectiva
sarcină operațională specifică și selectată.
ATCO.C.035 Cererea de autorizare de instructor pentru echipamente de pregătire
sintetică pentru zbor
Solicitanții unei autorizări STDI trebuie:
(a) să fi exercitat privilegiile unui certificat de controlor de trafic aerian în orice calificare timp de
cel puțin doi ani; și
(b) în anul anterior cererii, să fi urmat cu succes un curs privind tehnicile de instruire practică în
care se predau cunoștințele și aptitudinile pedagogice necesare, utilizând metode teoretice și
practice, și în care aceste cunoștințe și aptitudini au fost evaluate în mod corespunzător.
ATCO.C.040 Valabilitatea autorizării de instructor pentru echipamente de pregătire
sintetică pentru zbor
(a) Durata de valabilitate a autorizării STDI este de trei ani.
(b) Autorizarea STDI poate fi revalidată după ce a fost urmat cu succes un curs de perfecționare
privind aptitudinile de instruire practică și practicile operaționale actuale, în timpul perioadei
de valabilitate a autorizării.
(c) Dacă autorizarea STDI a expirat, aceasta poate fi reînnoită prin:
1. urmarea unui curs de perfecționare privind aptitudinile de instruire practică și practicile
operaționale actuale; și
2. trecerea cu succes de o evaluare a competențelor de instructor de practică, în anul
anterior depunerii cererii de reînnoire.
(d) În cazul obținerii și al reînnoirii, perioada de valabilitate a autorizării STDI începe cel târziu la
30 de zile de la data la care a fost încheiată cu succes evaluarea.
SECȚIUNEA 2 - Evaluatorii
ATCO.C.045 Privilegiile evaluatorilor
(a) Numai o persoană care deține o autorizare de evaluator poate să efectueze evaluări.
(b) Titularii unei autorizări de evaluator sunt autorizați să efectueze evaluări:
1. în timpul pregătirii inițiale pentru eliberarea unui certificat de controlor de trafic aerian
stagiar sau pentru eliberarea unei noi calificări și/sau autorizări a calificării, după caz;
2. ale competențelor anterioare în sensul ATCO.B.001 litera (d) și al ATCO.B.010 litera (b);
3. ale controlorilor de trafic aerian stagiari pentru eliberarea unei autorizări de unitate și a
unor autorizări ale calificărilor, după caz;
4. ale controlorilor de trafic aerian pentru eliberarea unei autorizări de unitate și a unor
autorizări ale calificărilor, după caz, precum și pentru revalidarea și reînnoirea unei
autorizări de unitate;
5. ale instructorilor de practică sau ale evaluatorilor candidați, cu condiția îndeplinirii
cerințelor de la litera (d) punctele 2-4.
(c) Titularii unei autorizării de evaluator își exercită privilegiile asociate autorizării numai dacă:
1. au o experiență de cel puțin doi ani în calificarea și autorizarea (autorizările) calificărilor
pentru care vor realiza evaluări; și
2. au demonstrat cunoașterea practicilor operaționale actuale.
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(d) Pe lângă cerințele stabilite la litera (c), titularii unei autorizări de evaluator își exercită
privilegiile asociate autorizării numai:
1. pentru evaluări care conduc la eliberarea, revalidarea și reînnoirea unei autorizări de
unitate, cu condiția să dețină, de asemenea, autorizarea de unitate asociată evaluării pe
parcursul unei perioade imediat anterioare de cel puțin un an;
2. pentru evaluarea competenței unui solicitant în vederea eliberării sau a reînnoirii unei
autorizări STDI, cu condiția să dețină o autorizare STDI sau OJTI și să fi exercitat
privilegiile asociate respectivei autorizări timp de cel puțin trei ani;
3. pentru evaluarea competenței unui solicitant în vederea eliberării sau a reînnoirii unei
autorizări OJTI, cu condiția să dețină o autorizare OJTI și să fi exercitat privilegiile
respectivei autorizări timp de cel puțin trei ani;
4. pentru evaluarea competenței unui solicitant în vederea eliberării sau a reînnoirii unei
autorizări de evaluator, cu condiția să fi exercitat privilegiile autorizării de evaluator timp
de cel puțin trei ani.
(e) Atunci când realizează o evaluare în scopul eliberării sau al reînnoirii unei autorizări de unitate
și în scopul asigurării supravegherii postului de lucru operațional, evaluatorul trebuie să
dețină, de asemenea, o autorizare OJTI sau trebuie să fie prezent un OJTI care deține o
autorizare valabilă de unitate asociată evaluării.
ATCO.C.050 Interese directe
Evaluatorii nu efectuează evaluări în cazul în care obiectivitatea lor poate fi afectată.
ATCO.C.055 Cererea de autorizare de evaluator
Solicitanții unei autorizări de evaluator trebuie:
(a) să fi exercitat privilegiile unui certificat de controlor de trafic aerian timp de cel puțin doi ani; și
(b) în anul anterior cererii, să fi urmat cu succes un curs de evaluatori în care se predau
cunoștințele și aptitudinile necesare, utilizând metode teoretice și practice, și în care aceste
cunoștințe și aptitudini au fost evaluate în mod corespunzător.
ATCO.C.060 Valabilitatea autorizării de evaluator
(a) Durata de valabilitate a autorizării de evaluator este de trei ani.
(b) Autorizarea de evaluator poate fi revalidată după ce a fost urmat cu succes un curs de
perfecționare privind competențele de evaluare și practicile operaționale actuale, în timpul
perioadei de valabilitate a autorizării.
(c) Dacă autorizarea de evaluator a expirat, aceasta poate fi reînnoită prin:
1. urmarea unui curs de perfecționare privind competențele de evaluare și practicile
operaționale actuale; și
2. trecerea cu succes de o evaluare competențelor de evaluator, în anul anterior depunerii
cererii de reînnoire.
(d) În cazul obținerii și al reînnoirii, perioada de valabilitate a autorizării de evaluator începe cel
târziu la 30 de zile de la data la care a fost încheiată cu succes evaluarea.
ATCO.C.065 Autorizația temporară de evaluator
(a) În cazul în care cerința prevăzută la ATCO.C.045 litera (d) punctul 1 nu poate fi îndeplinită,
AAC poate să autorizeze titularii unei autorizări de evaluator eliberate în conformitate cu
ATCO.C.055 să efectueze evaluările menționate la ATCO.C.045 litera (b) punctele 3 și 4,
pentru a acoperi situațiile excepționale sau pentru a garanta independența evaluării, cu
condiția îndeplinirii cerințelor stabilite la literele (b) și (c).
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(b) Pentru a acoperi situațiile excepționale, titularul autorizării de evaluator trebuie să dețină, de
asemenea, o autorizare de unitate cu calificarea asociată și, după caz, o autorizare a
calificărilor, relevante pentru evaluare pe parcursul unei perioade imediat anterioare de cel
puțin un an. Autorizația se limitează la evaluările necesare acoperirii situațiilor excepționale,
iar valabilitatea sa nu depășește un an sau perioada de valabilitate a autorizării de evaluator
eliberate în conformitate cu ATCO.C.055, oricare dintre acestea are loc mai întâi.
(c) Pentru a asigura independența evaluării din motive de recurențe, titularul autorizării de
evaluator trebuie să dețină, de asemenea, o autorizare de unitate cu calificarea asociată și,
după caz, o autorizare a calificărilor, relevante pentru evaluare pe parcursul unei perioade
imediat anterioare de cel puțin un an. Perioada de valabilitate a autorizației se stabilește de
către AAC și nu poate depăși perioada de valabilitate a autorizării de evaluare eliberate în
conformitate cu ATCO.C.055.
(d) În vederea eliberării unei autorizații temporare de evaluator din motivele menționate la literele
(b) și (c), AAC poate solicita efectuarea unei analize a siguranței, care trebuie să fie
prezentată de furnizorul de servicii de navigație aeriană.
SUBPARTEA D - PREGĂTIREA CONTROLORILOR DE TRAFIC AERIAN
SECȚIUNEA 1 - Cerințe generale
ATCO.D.001 Obiectivele pregătirii controlorilor de trafic aerian
Pregătirea controlorilor de trafic aerian trebuie să cuprindă toate cursurile teoretice, exercițiile
practice, inclusiv exercițiile pe simulatoare, și pregătirea la locul de muncă necesară pentru a
dobândi și a-și menține competențele pentru a furniza servicii sigure, ordonate și rapide de control
al traficului aerian.
ATCO.D.005 Tipurile de pregătire a controlorilor de trafic aerian
(a) Pregătirea controlorilor de trafic aerian include următoarele tipuri:
1. pregătirea inițială, care conduce la eliberarea unui certificat de controlor de trafic aerian
stagiar sau la eliberarea unei calificări suplimentare și, după caz, la eliberarea unei
autorizări a calificării, și care asigură:
(i) „pregătirea de bază”: pregătirea teoretică și practică care are drept scop transmiterea
unor cunoștințe fundamentale și deprinderi practice legate de procedurile operaționale
de bază;
(ii) pregătirea pentru calificare”: pregătirea teoretică și practică care are drept scop
transmiterea unor cunoștințe și deprinderi practice legate de o anumită calificare
specifică și, după caz, de autorizarea calificării;
2. pregătirea în cadrul unității, care conduce la eliberarea unui certificaticențe de controlor
de trafic aerian, la eliberarea unei autorizări a calificării, la validarea calificării (calificărilor)
sau autorizării (autorizărilor) calificărilor și/sau la eliberarea sau reînnoirea unei autorizări
de unitate. Cuprinde următoarele faze:
(i) faza de pregătire de tranziție, care are drept scop principal transmiterea de cunoștințe
și asigurarea înțelegerii procedurilor operaționale specifice locului de desfășurare a
activității și a aspectelor specifice sarcinilor; și
(ii) faza de pregătire la locul de muncă – faza finală a pregătirii în cadrul unității în cursul
căreia procedurile de rutină și competențele asociate postului de lucru dobândite
anterior sunt integrate în practică, sub supravegherea unui instructor calificat pentru
pregătirea la locul de muncă într-o situație reală de trafic;
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(iii) pe lângă punctele (i) și (ii), pentru autorizarea (autorizările) de unitate care necesită
gestionarea unor situații de trafic complex și dens, este necesară o fază de pregătire
prealabilă celei efectuate la locul de muncă pentru a consolida activitățile de rutină și
competențele dobândite anterior și pentru a asigura pregătirea pentru situațiile de
trafic real care pot fi întâlnite în respectiva unitate;
3. pregătirea continuă, care are scopul de a menține valabilitatea autorizărilor certificatului,
fiind alcătuită din:
(i) cursurile de perfecționare;
(ii) pregătirea de conversie, atunci când este cazul.
(b) Pe lângă tipurile de pregătire menționate la litera (a), controlorii de trafic aerian pot urma
următoarele tipuri de pregătire:
1. pregătire destinată instructorilor de practică, care conduce la eliberarea, revalidarea sau
reînnoirea unei autorizări OJTI sau STDI;
2. pregătire pentru evaluatori, care conduce la eliberarea, revalidarea sau reînnoirea unei
autorizări de evaluator.
SECȚIUNEA 2 -Cerințe privind pregătirea inițială
ATCO.D.010 Structura pregătirii inițiale
(a) Pregătirea inițială, destinată unui solicitant al unui certificat de controlor de trafic aerian stagiar
sau al unei calificări suplimentare și/sau, după caz, al unei autorizări a calificării, cuprinde:
1. pregătirea de bază, alcătuită din toate subiectele, temele și subtemele incluse în
apendicele nr.2 la prezentul document (Partea ATCO); și
2. pregătirea pentru calificare, alcătuită din subiectele, temele și subtemele corespunzătoare
cel puțin uneia dintre următoarele calificări:
(i) calificarea „control de aerodrom, la vedere” — ADV, definită în apendicele nr.3 la
prezentul document (Partea ATCO);
(ii) calificarea „control de aerodrom, instrumental” pentru turnul de control — ADI (TWR),
definită în apendicele nr.4 la prezentul document (Partea ATCO);
(iii) calificarea „control de apropiere, procedural” — APP, definită în apendicele nr.5 la
prezentul document (Partea ATCO);
(iv) calificarea „control regional, procedural” — ACP, definită în apendicele nr.6 la
prezentul document (Partea ATCO);
(v) calificarea „control de apropiere, supraveghere” — APS, definită în apendicele nr.7 la
prezentul document (Partea ATCO);
(vi) calificarea „control regional, supraveghere” — ACS, definită în apendicele nr.8 la
prezentul document (Partea ATCO).
(b) Pregătirea destinată unei calificări suplimentare trebuie să includă subiectele, temele și
subtemele aplicabile în cazul a cel puțin una dintre calificările prevăzute la litera (a) punctul
2.
(c) Pregătirea destinată reactivării unei calificări după o evaluare nereușită a competenței
anterioare conform ATCO.B.010 litera (b) trebuie adaptată în funcție de rezultatul respectivei
evaluări.
(d) Pregătirea destinată unei autorizări a calificării diferite de ATCO.B.015 litera (a) punctul 3
trebuie să includă subiecte, teme și subteme stabilite de organizația de pregătire și aprobate
ca parte a cursului de pregătire.
(e) Pregătirea de bază și/sau pentru calificare poate fi completată cu subiecte, teme și subteme
suplimentare sau specifice blocului funcțional de spațiu aerian (FAB) sau mediului național.
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ATCO.D.015 Planul de pregătire inițială
Organizația de pregătire stabilește un plan de pregătire inițială, care trebuie aprobat de AAC.
Acesta include cel puțin următoarele:
(a) alcătuirea cursului de pregătire inițială asigurat conform ATCO.D.010;
(b) structura cursului de pregătire inițială asigurat conform ATCO.D.020 litera (b);
(c) procedura pentru desfășurarea cursului (cursurilor) de pregătire inițială;
(d) metodele de pregătire;
(e) durata minimă și maximă a cursului (cursurilor) de pregătire inițială;
(f) în ceea ce privește ATCO.D.010 litera (b), procedura de adaptare a cursului (cursurilor)
de pregătire inițială pentru a ține cont de un curs de pregătire de bază finalizat cu succes;
(g) procedurile pentru examinări și evaluări conform ATCO.D.025 și ATCO.D.035 și
obiectivele de performanță conform ATCO.D.030 și ATCO.D.040;
(h) calificările, rolurile și responsabilitățile personalului de pregătire;
(i) procedura de retragere din cadrul pregătirii înainte de încheierea acesteia;
(j) procedura de contestație;
(k) identificarea evidențelor care trebuie păstrate special pentru pregătirea inițială;
(l) procedura și motivele de revizuire și de modificare a planului de pregătire inițială și
depunerea acestuia la AAC. Revizuirea planului de pregătire inițială trebuie realizată cel
puțin o dată la trei ani.
ATCO.D.020 Cursurile de pregătire de bază și de pregătire pentru calificare
(a) Pregătirea de bază și pregătirea pentru calificare sunt asigurate sub forma unor cursuri
separate sau integrate.
(b) Organizațiile de pregătire elaborează și oferă cursuri de pregătire de bază și pentru calificare
sau un curs integrat de pregătire inițială, care trebuie aprobate de AAC.
(c) Atunci când pregătirea inițială este oferită sub forma unui curs integrat, se face o distincție
clară între examinările și evaluările pentru:
1. pregătirea de bază; și
2. fiecare pregătire pentru calificare.
(d) Finalizarea cu succes a pregătirii inițiale sau a pregătirii pentru calificare pentru eliberarea
unei calificări suplimentare este demonstrată printr-un certificat eliberat de organizația de
pregătire.
(e) Finalizarea cu succes a pregătirii de bază este demonstrată printr-un certificat eliberat de
organizația de pregătire, la cererea solicitantului.
ATCO.D.025 Examinările și evaluarea pregătirii de bază
(a) Cursurile de pregătire de bază includ examinări teoretice și evaluări.
(b) Se consideră că un participant la o examinare teoretică a promovat examinarea dacă a obținut
cel puțin 75 % din punctajul atribuit respectivei examinări.
(c) Evaluarea obiectivelor de performanță enumerate la ATCO.D.030 are loc pe un dispozitiv de
pregătire pentru sarcini parțiale sau pe un simulator.
(d) Un calificativ de trecere în cadrul evaluării (evaluărilor) este acordat solicitantului care
demonstrează în mod constant performanțele necesare enumerate la ATCO.D.030 și care dă
dovadă de comportamentul necesar pentru asigurarea siguranței operațiunilor în cadrul
serviciului de control al traficului aerian.
ATCO.D.030 Obiectivele de performanță ale pregătirii de bază
Evaluarea (evaluările) include (includ) aprecierea următoarelor obiective de performanță:
(a) verificarea și utilizarea echipamentelor de la postul de lucru;
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(b) dezvoltarea și menținerea conștiinței situaționale prin monitorizarea traficului și
identificarea aeronavelor, după caz;
(c) monitorizarea și actualizarea afișajelor cu datele de zbor;
(d) supravegherea radio continuă a frecvenței corespunzătoare;
(e) emiterea de autorizări, instrucțiuni și informații corespunzătoare destinate traficului de
aeronave;
(f) utilizarea unei frazeologii aprobate;
(g) asigurarea unei comunicări eficiente;
(h) aplicarea eșalonării;
(i) aplicarea coordonării, după caz;
(j) aplicarea procedurilor prevăzute pentru spațiul aerian simulat;
(k) identificarea potențialelor conflicte dintre aeronave;
(l) aprecierea priorității acțiunilor;
(m) alegerea metodelor de eșalonare corespunzătoare.
ATCO.D.035 Examinările și evaluarea pregătirii pentru calificare
(a) Cursurile de pregătire pentru calificare includ examinări teoretice și evaluări.
(b) Se consideră că un participant la o examinare teoretică a trecut respectiva examinare dacă a
obținut cel puțin 75 % din punctajul atribuit respectivei examinări.
(c) Evaluarea (evaluările) se bazează pe obiectivele de performanță ale pregătirii pentru calificare
descrise la ATCO.D.040.
(d) Evaluarea (evaluările) trebuie realizată (realizate) pe un simulator.
(e) Un calificativ de trecere în cadrul evaluării (evaluărilor) este acordat solicitantului care
demonstrează în mod constant performanțele necesare descrise la ATCO.D.040 și dă dovadă
de comportamentul necesar pentru asigurarea siguranței operațiunilor în cadrul serviciului de
control al traficului aerian.
ATCO.D.040 Obiectivele de performanță ale pregătirii pentru calificare
(a) Obiectivele de performanță ale pregătirii pentru calificare și sarcinile asociate obiectivelor de
performanță sunt definite pentru fiecare curs de pregătire pentru calificare.
(b) Obiectivele de performanță ale pregătirii pentru calificare impun unui solicitant:
1. să demonstreze capacitatea de a gestiona traficul aerian astfel încât să asigure servicii
sigure, ordonate și rapide; și
2. să gestioneze situații de trafic complex și dens.
(c) Pe lângă dispozițiile de la litera (b), obiectivele de performanță ale pregătirii pentru calificările
„control de aerodrom, la vedere” (ADV) și „control de aerodrom, instrumental” (ADI) asigură
faptul că solicitanții:
1. gestionează volumul de muncă și asigură servicii de control al traficului aerian într-un
domeniu de responsabilitate definit în cadrul aerodromului; și
2. aplică tehnicile de control și procedurile operaționale ale aerodromului în cazul traficului
de aerodrom.
(d) Pe lângă dispozițiile de la litera (b), obiectivele de performanță ale pregătirii pentru calificarea
„control de apropiere, procedural” asigură faptul că solicitanții:
1. gestionează volumul de muncă și asigură servicii de control al traficului aerian într-un
domeniu de responsabilitate definit pentru controlul de apropiere; și
2. aplică controlul de apropiere procedural, tehnicile de planificare și procedurile
operaționale aeronavelor care sosesc, care se află în așteptare, care pleacă și care se
află în tranzit.
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(e) Pe lângă dispozițiile de la litera (b), obiectivele de performanță ale pregătirii pentru calificarea
„control de apropiere, supraveghere” asigură faptul că solicitanții:
1. gestionează volumul de muncă și asigură servicii de control al traficului aerian într-un
domeniu de responsabilitate definit pentru controlul de apropiere; și
2. aplică controlul de apropiere de supraveghere, tehnicile de planificare și procedurile
operaționale aeronavelor care sosesc, care se află în așteptare, care pleacă și care se
află în tranzit.
(f) Pe lângă dispozițiile de la litera (b), obiectivele de performanță ale pregătirii pentru calificarea
„control regional, procedural” asigură faptul că solicitanții:
1. gestionează volumul de muncă și asigură servicii de control al traficului aerian într-un
domeniu de responsabilitate definit pentru controlul regional; și
2. aplică controlul regional procedural, tehnicile de planificare și procedurile operaționale în
cazul traficului regional.
(g) Pe lângă dispozițiile de la litera (b), obiectivele de performanță ale pregătirii pentru calificarea
„control regional, supraveghere” asigură faptul că solicitanții:
1. gestionează volumul de muncă și asigură servicii de control al traficului aerian într-un
domeniu de responsabilitate definit pentru controlul regional; și
2. aplică controlul regional de supraveghere, tehnicile de planificare și procedurile
operaționale în cazul traficului regional.
SECȚIUNEA 3 - Cerințe privind pregătirea în cadrul unității
ATCO.D.045 Structura pregătirii în cadrul unității
(a) Pregătirea în cadrul unității este alcătuită din cursuri de pregătire pentru fiecare autorizare de
unitate stabilită în cadrul unității ATC conform definiției din planul de pregătire în cadrul unității.
(b) Organizațiile de pregătire elaborează și oferă cursuri pentru autorizarea de unitate în
conformitate cu ATCO.D.060, care trebuie aprobate de AAC.
(c) Pregătirea în cadrul unității include pregătire privind:
1. proceduri operaționale;
2. aspecte specifice sarcinilor;
3. situații anormale și de urgență; și
4. factori umani.
ATCO.D.050 Condițiile prealabile ale pregătirii în cadrul unității
Pregătirea în cadrul unității poate fi începută numai de persoane care sunt titulare:
(a) al unui certificat de controlor de trafic aerian stagiar cu calificarea adecvată și, după caz,
cu autorizarea calificării; sau
(b) al unui certificat de controlor de trafic aerian cu calificarea adecvată și, după caz, cu
autorizarea calificării, cu condiția să fie îndeplinite cerințele stabilite la ATCO.B.001 litera
(d) și ATCO.B.010 litera (b).
ATCO.D.055 Planul de pregătire în cadrul unității
(a) Planul de pregătire în cadrul unității este elaborat de organizația de pregătire pentru fiecare
unitate ATC și este aprobat de AAC.
(b) Planul de pregătire în cadrul unității include cel puțin:
1. calificările și autorizările pentru care se asigură pregătirea;
2. structura pregătirii în cadrul unității;
3. lista de cursuri pentru autorizarea de unitate conform ATCO.D.060;
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procedura de desfășurare a unui curs pentru autorizarea de unitate;
metodele de pregătire;
durata minimă a cursurilor pentru autorizarea de unitate;
procedura de adaptare a cursurilor pentru autorizarea de unitate pentru a ține cont de
calificările dobândite și/sau de autorizările calificărilor și de experiența solicitanților, atunci
când este cazul;
8. procedurile pentru demonstrarea cunoștințelor teoretice și a capacității de înțelegere în
conformitate cu ATCO.D.065, inclusiv numărul, frecvența și tipul, precum și notele de
trecere ale examinărilor, care trebuie să fie de minimum 75 % din punctajul alocat
respectivelor examinări;
9. procedurile pentru evaluarea în conformitate cu ATCO.D.070, inclusiv numărul și
frecvența evaluărilor;
10. calificările, rolurile și responsabilitățile personalului de pregătire;
11. procedura de retragere din cadrul pregătirii înainte de încheierea acesteia;
12. procedura de contestație;
13. identificarea evidențelor care trebuie păstrate, specifice pentru pregătirea în cadrul unității;
14. listă de situații anormale și de urgență identificate, specifice fiecărei autorizări de unitate;
15. procedura și motivele de revizuire și de modificare a planului de pregătire în cadrul unității
și depunerea acestuia la AAC. Revizuirea planului de pregătire în cadrul unității se
efectuează cel puțin o dată la trei ani.
4.
5.
6.
7.

ATCO.D.060 Cursul pentru autorizarea de unitate
(a) Cursul pentru autorizarea de unitate reprezintă combinația fazelor relevante ale pregătirii în
cadrul unității pentru eliberarea sau reînnoirea unei autorizări de unitate în cadrul certificatului.
Fiecare curs cuprinde:
1. fază de pregătire de tranziție;
2. fază de pregătire la locul de muncă.
Dacă este necesar, se include o fază de pregătire prealabilă celei efectuate la locul de muncă, în
conformitate cu ATCO.D.005 litera (a) punctul 2.
(b) Fazele de pregătire în cadrul unității menționate la litera (a) sunt asigurate separat sau în mod
integrat.
(c) Cursurile pentru autorizarea de unitate stabilesc programa și obiectivele de performanță în
conformitate cu ATCO.D.045 litera (c) și se desfășoară în conformitate cu planul de pregătire
în cadrul unității.
(d) Cursurile pentru autorizarea de unitate care includ pregătirea pentru autorizarea (autorizările)
calificărilor în conformitate cu ATCO.B.015 sunt completate cu o pregătire suplimentară care
permite dobândirea competențelor asociate autorizării calificării în cauză.
(e) Pregătirea destinată unei autorizări a calificării diferite de ATCO.B.015 litera (a) punctul 3
constă în subiectele, obiectivele subiectelor, temele și subtemele elaborate de organizația de
pregătire și aprobate ca parte din cursul de pregătire.
(f) Cursurile pentru autorizarea de unitate urmate după preschimbarea unui certificat trebuie
adaptate în așa fel încât să includă elemente din pregătirea inițială care sunt specifice blocului
funcțional de spațiu aerian sau mediului național.
ATCO.D.065 Demonstrarea cunoștințelor teoretice și a capacității de înțelegere
Cunoștințele teoretice și capacitatea de înțelegere sunt demonstrate în cadrul examinărilor.
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ATCO.D.070 Evaluările din timpul cursurilor pentru autorizarea de unitate
(a) Evaluarea solicitantului are loc în mediul operațional în condiții normale de lucru cel puțin o
dată la finalul pregătirii la locul de muncă.
(b) Atunci când cursul pentru autorizarea de unitate include o fază de pregătire prealabilă celei
efectuate la locul de muncă, competențele solicitantului sunt evaluate cu ajutorul unui
echipament de pregătire sintetică pentru zbor cel puțin la finalul acestei faze.
(c) Fără a aduce atingere dispozițiilor de la litera (a), în timpul evaluării pentru autorizarea de
unitate poate fi utilizat un echipament de pregătire sintetică pentru zbor pentru a demonstra
aplicarea procedurilor predate, dar neîntâlnite în mediul operațional în timpul evaluării.
SECȚIUNEA 4 - Cerințe privind pregătirea continuă
ATCO.D.075 Pregătirea continuă
Pregătirea continuă constă în cursuri de perfecționare și de conversie, fiind asigurată în
conformitate cu cerințele prevăzute în schema de competență la nivelul unității conform
ATCO.B.025.
ATCO.D.080 Cursurile de perfecționare
(a) Organizațiile de pregătire elaborează și oferă cursuri de perfecționare, care trebuie aprobate
de AAC.
(b) Cursurile de perfecționare au scopul de a revizui, de a consolida sau de a îmbunătăți
cunoștințele și competențele controlorilor de trafic aerian pentru a asigura un flux sigur,
ordonat și rapid al traficului aerian și include cel puțin următoarele:
1. pregătire privind practicile și procedurile standard, utilizând frazeologia aprobată și
comunicarea eficientă;
2. pregătire privind situațiile anormale și situațiile de urgență, utilizând frazeologia aprobată
și comunicarea eficientă; și
3. pregătire privind factorii umani.
(c) Se stabilește o programă pentru cursul de perfecționare și, în cazul în care un subiect este
destinat să actualizeze nivelul de competențe al controlorilor de trafic aerian, se definesc, de
asemenea, obiective de performanță.
ATCO.D.085 Pregătirea de conversie
(a) Organizațiile de pregătire elaborează și oferă cursuri de pregătire de conversie, care trebuie
aprobate de către AAC.
(b) Pregătirea de conversie are scopul de a oferi cunoștințe și competențe adecvate pentru o
schimbare în mediul operațional și este asigurată de organizațiile de pregătire atunci când
concluzia evaluării siguranței în cazul schimbării indică faptul că este necesară o astfel de
pregătire.
(c) Cursurile de pregătire de conversie includ stabilirea următoarelor:
1. a metodei adecvate de pregătire și a duratei cursului, luând în considerare natura și
anvergura schimbării; și
2. a metodelor de examinare și/sau de evaluare pentru pregătirea de conversie.
(d) Pregătirea de conversie se desfășoară înainte de exercitarea de către controlorii de trafic
aerian a privilegiilor certificatului lor în mediul operațional modificat.
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SECȚIUNEA 5 - Pregătirea instructorilor și a evaluatorilor
ATCO.D.090 Pregătirea instructorilor de practică
(a) Pregătirea instructorilor de practică este elaborată și asigurată de organizațiile de pregătire și
constă în următoarele:
1. un curs de tehnici de instruire practică pentru OJTI și/sau STDI, incluzând o evaluare;
2. un curs de perfecționare cu privire la aptitudinile de instruire practică;
3. metodă (metode) de evaluare a competenței instructorilor de practică.
(b) Cursurile de pregătire și metodele de evaluare menționate la litera (a) sunt aprobate de AAC.
ATCO.D.095 Pregătirea evaluatorilor
(a) Pregătirea evaluatorilor este elaborată și asigurată de organizațiile de pregătire și constă în
următoarele:
1. un curs de pregătire a evaluatorilor, incluzând o evaluare;
2. un curs de perfecționare cu privire la competențele de evaluare;
3. metodă (metode) de evaluare a competenței evaluatorilor.
(b) Cursurile de pregătire și metoda de evaluare menționate la litera (a) sunt aprobate de AAC.
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Apendicele nr.1 - Grila de evaluare a competențelor lingvistice — Cerințe în materie de
competențe lingvistice
Grila de evaluare a competențelor lingvistice: nivelurile „expert”, „avansat” și „operațional”

Pronunție
Structură
Vocabular
Folosește un
Structurile
dialect și/sau
gramaticale
accent
relevante și
inteligibil
construcția
pentru
propozițiilor
comunitatea
sunt
aeronautică determinate de
funcții
lingvistice
adaptate
sarcinii

Nivel

Fluență

Înțelegere

Interacțiune

Expert 6

Pronunția,
accentul, ritmul
și intonația, cu
toate că pot fi
influențate de
prima
limbă
sau
de
o
variantă
regională, nu
afectează
aproape
niciodată
ușurința
înțelegerii.

Atât structurile
gramaticale de
bază, cât și
cele complexe,
precum
și
construcția
propozițiilor
sunt
bine
stăpânite, fără
excepție.

Bogăția
și
acuratețea
vocabularului
sunt suficiente
pentru
a
comunica
eficient pe o
varietate
de
subiecte
familiare
și
nefamiliare.
Vocabularul
este idiomatic,
nuanțat
și
sensibil
la
registrul
stilistic.

Capabil
să
vorbească
fluent, natural
și fără eforturi.
Variază gradul
de fluență al
discursului
pentru
a
obține efecte
stilistice,
de
exemplu
pentru
a
accentua un
anumit aspect.
Folosește în
mod spontan
și
corect
marcatori
și
conectori
ai
discursului.

Înțelegerea este Interacționează cu
exactă în mod ușurință în aproape
constant
în orice situație. Este
aproape
toate sensibil la replici
contextele
și verbale
și noninclude
verbale și răspunde
înțelegerea
la acestea în mod
subtilităților
corespunzător.
lingvistice
și
culturale.

Avansat 5

Pronunția,
accentul, ritmul
și
intonația,
deși influențate
de prima limbă
sau
de
o
variantă
regională,
afectează
rareori ușurința
înțelegerii.

Structurile
gramaticale de
bază
și
construcția
propozițiilor
sunt
bine
stăpânite, fără
excepție.
Structurile
complexe sunt
formulate, însă
cu greșeli care
uneori
afectează
înțelesul.

Bogăția
și
acuratețea
vocabularului
sunt suficiente
pentru
a
comunica
eficient
pe
teme comune,
concrete și de
natură
profesională.
Parafrazează
cu succes și în
mod constant.
Vocabularul
este
uneori
idiomatic.

Capabil
să
vorbească
fluent
cu
relativă
ușurință
pe
teme familiare,
însă nu poate
varia gradul de
fluență
al
discursului
pentru
a
obține efecte
stilistice.
Poate folosi în
mod adecvat
marcatori sau
conectori
ai
discursului.

Înțelegerea este
exactă pe teme
comune,
concrete și de
natură
profesională și
aproape exactă
atunci
când
vorbitorul
se
confruntă cu o
complicație
lingvistică
sau
situațională ori
cu o conjunctură
neașteptată.
Poate înțelege o
varietate
de
discursuri
(dialect
și/sau
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accent)
sau
registre stilistice.
Operațional 4 Pronunția,
accentul, ritmul
și
intonația
sunt influențate
de prima limbă
sau
de
o
variantă
regională, însă
doar ocazional
afectează
ușurința
înțelegerii.

Structurile
gramaticale de
bază
și
construcția
propozițiilor
sunt utilizate în
mod creativ și
sunt,
în
general, bine
stăpânite. Pot
apărea greșeli,
în special în
situații
neobișnuite
sau
neașteptate,
însă înțelesul
este
rareori
afectat.

Bogăția
și
acuratețea
vocabularului
sunt,
în
general,
suficiente
pentru
a
comunica
eficient
pe
teme comune,
concrete și de
natură
profesională.
Poate
parafraza
deseori
cu
succes atunci
când
nu
stăpânește
vocabularul în
situații
neobișnuite
sau
neașteptate.

Formulează
enunțuri întrun
ritm
adecvat.
Ocazional se
pot înregistra
pierderi
de
fluență
la
tranziția de la
discursul
repetat
sau
standard la o
interacțiune
spontană, însă
aceste situații
nu împiedică
eficiența
comunicării.
Poate folosi în
mod
limitat
marcatori sau
conectori
ai
discursului.
Cuvintele de
umplutură nu
distrag atenția.

Înțelegerea este
destul de exactă
pe teme comune,
concrete și de
natură
profesională
atunci
când
accentul
sau
complexitatea
discursului sunt
suficient
de
inteligibile pentru
o
comunitate
internațională de
utilizatori. Atunci
când vorbitorul
este confruntat
cu o complicație
lingvistică
sau
situațională ori
cu o conjunctură
neașteptată,
înțelegerea
poate fi mai
greoaie
sau
poate necesita
strategii
de
clarificare.

Răspunsurile sunt,
în general, imediate,
corespunzătoare și
informative. Inițiază
și
întreține
schimburile
de
informații chiar și
atunci
când
se
confruntă
cu
o
conjunctură
neașteptată.
Se
descurcă în mod
corespunzător
în
situații de aparentă
neînțelegere,
verificând,
confirmând
sau
clarificând situația.

Grila de evaluare a competențelor lingvistice: nivelurile „pre-operațional”, „elementar” și „preelementar”

Nivel

Pronunție
Folosește un
dialect și/sau
accent
inteligibil
pentru
comunitatea
aeronautică

PrePronunția,
operațional accentul,
3
ritmul
și
intonația sunt
influențate de
prima
limbă
sau
de
o
variantă
regională
și
afectează în
mod frecvent
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Structură
Vocabular
Structurile
gramaticale
relevante și
construcția
propozițiilor
sunt
determinate
de funcții
lingvistice
adaptate
sarcinii
Structurile
gramaticale de
bază
și
construcția
propozițiilor
asociate unor
situații
previzibile nu
sunt
întotdeauna
bine stăpânite.

Bogăția
și
acuratețea
vocabularului
sunt
deseori
suficiente pentru
a comunica pe
teme
comune,
concrete sau de
natură
profesională,
însă vocabularul

Fluență

Înțelegere

Interacțiune

Formulează
enunțuri, însă
formularea și
pauzele sunt
de multe ori
nepotrivite.
Ezitările
sau
ritmul lent de
prelucrare
a
limbajului pot
împiedica

Înțelegerea este
destul de exactă
pe teme comune,
concrete și de
natură
profesională
atunci
când
accentul
sau
complexitatea
discursului
sunt
suficient
de

Răspunsurile sunt
uneori
imediate,
corespunzătoare și
informative. Poate
iniția și întreține
schimburile
de
informații cu relativă
ușurință pe teme
familiare și în situații
predictibile.
În
general
nu
se
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ușurința
înțelegerii.

Greșelile
afectează
deseori
înțelesul.

este limitat, iar
alegerea
cuvintelor
este
deseori
inadecvată.
Deseori nu este
capabil
să
parafrazeze
atunci când nu
stăpânește
vocabularul.

eficiența
comunicării.
Cuvintele
de
umplutură
distrag uneori
atenția.

inteligibile pentru descurcă
comunitatea
conjuncturi
internațională de neașteptate.
utilizatori.
Este
posibil
să
nu
înțeleagă
o
complicație
lingvistică
sau
situațională ori o
conjunctură
neașteptată.

Elementar Pronunția,
2
accentul,
ritmul
și
intonația sunt
puternic
influențate de
prima
limbă
sau
de
o
variantă
regională și,
de
obicei,
afectează
ușurința
înțelegerii.

Stăpânește
doar
câteva
structuri
gramaticale și
construcții de
propoziții
simple,
memorate.

Vocabular limitat,
constând numai
în cuvinte izolate
și
propoziții
memorate.

Poate formula
enunțuri foarte
scurte, izolate,
memorate, cu
pauze
frecvente și o
folosire
deranjantă
a
cuvintelor de
umplutură
pentru a căuta
expresii
și
pentru
a
articula cuvinte
mai
puțin
familiare.

Înțelegerea
se
limitează
la
propoziții izolate,
memorate, atunci
când
sunt
articulate distinct
și lent.

PrePerformanțe
elementar la un nivel
1
inferior
nivelului
elementar.

Performanțe la
un
nivel
inferior
nivelului
elementar.

Performanțe la
un nivel inferior
nivelului
elementar.

Performanțe la
un nivel inferior
nivelului
elementar.

Performanțe la un Performanțe la un
nivel
inferior nivel
inferior
nivelului
nivelului elementar.
elementar.
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Apendicele nr.2 - Pregătirea de bază
[Referință: prezentul document — Partea ATCO, subpartea D, secțiunea 2, ATCO.D.010 litera (a) punctul 1]

CUPRINS
SUBIECT 1:
INTRODUCERE ÎN CURS
SUBIECT 2:
DREPTUL AVIAȚIEI
SUBIECT 3:
GESTIONAREA TRAFICULUI AERIAN
SUBIECT 4:
METEOROLOGIE
SUBIECT 5:
NAVIGAȚIE
SUBIECT 6:
AERONAVE
SUBIECT 7:
FACTORII UMANI
SUBIECT 8:
ECHIPAMENTELE ȘI SISTEMELE
SUBIECT 9:
MEDIUL PROFESIONAL
SUBIECT 1: INTRODUCERE ÎN CURS
TEMA INTRB 1 – GESTIONAREA CURSULUI
Subtema INTRB 1.1 – Introducere în curs
Subtema INTRB 1.2 – Administrarea cursului
Subtema INTRB 1.3 – Materiale de studiu și documente de pregătire
TEMA INTRB 2 – INTRODUCERE ÎN CURSUL DE PREGĂTIRE ATC
Subtema INTRB 2.1 – Conținutul cursului și organizare
Subtema INTRB 2.2 – Spiritul pregătirii
Subtema INTRB 2.3 – Procedura de evaluare
TEMA INTRB 3 – INTRODUCERE ÎN VIITORUL ATCO
Subtema INTRB 3.1 – Perspectivele profesionale
SUBIECT 2: DREPTUL AVIAȚIEI
TEMA LAWB 1 – INTRODUCERE ÎN DREPTUL AVIAȚIEI
Subtema LAWB 1.1 – Importanța dreptului aviației
TEMA LAWB 2 – ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE
Subtema LAWB 2.1 – OACI
Subtema LAWB 2.2 – Agențiile europene și alte agenții
Subtema LAWB 2.3 – Asociațiile de aviație
TEMA LAWB 3 – ORGANIZAȚII NAȚIONALE
Subtema LAWB 3.1 – Scopul și funcția
Subtema LAWB 3.2 – Procedurile legislative naționale
Subtema LAWB 3.3 – AAC
Subtema LAWB 3.4 – Asociațiile naționale de aviație
TEMA LAWB 4 – GESTIONAREA SIGURANȚEI ATS
Subtema LAWB 4.1 – Reglementările în materie de siguranță
Subtema LAWB 4.2 – Sistemul de gestionare a siguranței
TEMA LAWB 5 – NORME ȘI REGLEMENTĂRI
Subtema LAWB 5.1 – Unități de măsură
Subtema LAWB 5.2 – Eliberarea certificatelor ATCO
Subtema LAWB 5.3 – Prezentare generală a ANS și ATS
Subtema LAWB 5.4 – Regulile aerului
Subtema LAWB 5.5 – Spațiul aerian și rutele ATS
Subtema LAWB 5.6 – Planul de zbor
Subtema LAWB 5.7 – Aerodromurile
Subtema LAWB 5.8 – Procedurile de așteptare pentru zborurile IFR
Subtema LAWB 5.9 – Procedurile de așteptare pentru zborurile VFR
SUBIECT 3:

GESTIONAREA TRAFICULUI AERIAN
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TEMA ATMB 1 – GESTIONAREA TRAFICULUI AERIAN
Subtema ATMB 1.1 – Aplicarea unităților de măsură
Subtema ATMB 1.2 – Serviciul de control al traficului aerian (ATC)
Subtema ATMB 1.3 – Serviciul de informare a zborurilor (FIS)
Subtema ATMB 1.4 – Serviciul de alarmare
Subtema ATMB 1.5 – Serviciul consultativ de trafic aerian
Subtema ATMB 1.6 – Capacitatea sistemului ATS și gestionarea fluxului de trafic aerian
Subtema ATMB 1.7 – Managementul spațiului aerian (ASM)
TEMA ATMB 2 – ALTIMETRIE ȘI ALOCAREA NIVELURILOR DE ZBOR
Subtema ATMB 2.1 – Altimetrie
Subtema ATMB 2.2 – Nivelul de tranziție
Subtema ATMB 2.3 – Alocarea nivelurilor de zbor
TEMA ATMB 3 – RADIOTELEFONIE (RTF)
Subtema ATMB 3.1 – Proceduri generale de operare privind RTF
TEMA ATMB 4 – AUTORIZĂRI ATC ȘI INSTRUCȚIUNI ATC
Subtema ATMB 4.1 – Tipul și conținutul autorizărilor ATC
Subtema ATMB 4.2 – Instrucțiunile ATC
TEMA ATMB 5 – COORDONARE
Subtema ATMB 5.1 – Principiile, tipologia și conținutul coordonării
Subtema ATMB 5.2 – Necesitatea coordonării
Subtema ATMB 5.3 – Modalitățile de coordonare
TEMA ATMB 6 – AFIȘAREA DATELOR
Subtema ATMB 6.1 – Extragerea datelor
Subtema ATMB 6.2 – Gestionarea datelor
TEMA ATMB 7 – EȘALONĂRILE
Subtema ATMB 7.1 – Eșalonarea verticală și proceduri
Subtema ATMB 7.2 – Eșalonarea orizontală și proceduri
Subtema ATMB 7.3 – Eșalonarea vizuală
Subtema ATMB 7.4 – Eșalonarea în vecinătatea aerodromului și proceduri
Subtema ATMB 7.5 – Eșalonarea bazată pe sistemele de supraveghere ATS
Subtema ATMB 7.6 – Eșalonarea în caz de turbulențe de siaj
TEMA ATMB 8 – SISTEMELE DE EVITARE A COLIZIUNII ÎN ZBOR ȘI PLASELE DE
SIGURANȚĂ DE LA SOL
Subtema ATMB 8.1 – Sistemele de evitare a coliziunii în zbor
Subtema ATMB 8.2 – Plasele de siguranță de la sol
TEMA ATMB 9 – COMPETENȚELE PRACTICE DE BAZĂ
Subtema ATMB 9.1 – Procesul de gestionare a traficului
Subtema ATMB 9.2 – Competențele practice de bază aplicabile tuturor calificărilor
Subtema ATMB 9.3 – Competențele practice de bază aplicabile aerodromurilor
Subtema ATMB 9.4 – Competențele practice de bază aplicabile supravegherii
SUBIECT 4: METEOROLOGIE
TEMA METB 1 – INTRODUCERE ÎN METEOROLOGIE
Subtema METB 1.1 – Aplicarea unităților de măsură
Subtema METB 1.2 – Aviația și meteorologia
Subtema METB 1.3 – Organizarea serviciului meteorologic
TEMA METB 2 – ATMOSFERA
Subtema METB 2.1 – Compoziția și structura
Subtema METB 2.2 – Atmosfera standard
Subtema METB 2.3 – Căldura și temperatura
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Subtema METB 2.4 – Apa în atmosferă
Subtema METB 2.5 – Presiunea aerului
TEMA METB 3 – CIRCULAȚIA ATMOSFERICĂ
Subtema METB 3.1 – Aspecte generale privind circulația aerului
Subtema METB 3.1 – Masele de aer și fronturile atmosferice
Subtema METB 3.3 – Sistemele mezoscalare
Subtema METB 3.4 – Vântul
TEMA METB 4 – FENOMENELE METEOROLOGICE
Subtema METB 4.1 – Norii
Subtema METB 4.2 – Tipurile de precipitații
Subtema METB 4.3 – Vizibilitatea
Subtema METB 4.4 – Pericolele meteorologice
TEMA METB 5 – INFORMAȚII METEOROLOGICE PENTRU AVIAȚIE
Subtema METB 5.1 – Mesaje și rapoarte
SUBIECT 5: NAVIGAȚIE
TEMA NAVB 1 – INTRODUCERE ÎN NAVIGAȚIE
Subtema NAVB 1.1 – Aplicarea unităților de măsură
Subtema NAVB 1.2 – Scopul și utilizarea navigației
SUBIECT NAVB 2 – PĂMÂNTUL
Subtema NAVB 2.1 – Poziția și mișcarea Pământului
Subtema NAVB 2.2 – Sistemul de coordonate, direcția și distanța
Subtema NAVB 2.3 – Magnetismul
TEMA NAVB 3 – HĂRȚILE ȘI HĂRȚILE AERONAUTICE
Subtema NAVB 3.1 – Întocmirea hărților și previziunile
SUBTEMA NAVB 3.2 — HĂRȚILE ȘI DIAGRAMELE UTILIZATE ÎN AVIAȚIE
SUBIECT NAVB 4 – BAZELE NAVIGAȚIEI
Subtema NAVB 4.1 – Influența vântului
Subtema NAVB 4.2 – Viteza
Subtema NAVB 4.3 – Navigația vizuală
Subtema NAVB 4.4 – Aspectele planificării zborului care țin de navigație
TEMA NAVB 5 – NAVIGAȚIA INSTRUMENTALĂ
Subtema NAVB 5.1 – Sistemele la sol
Subtema NAVB 5.2 – Sistemele de navigație inerțială
Subtema NAVB 5.3 – Sistemele bazate pe sateliți
Subtema NAVB 5.4 – Procedurile de apropiere instrumentală
TEMA NAVB 6 – NAVIGAȚIA BAZATĂ PE PERFORMANȚE
Subtema NAVB 6.1 – Principiile și avantajele navigației RNAV
Subtema NAVB 6.2 – Introducere în PBN
Subtema NAVB 6.3 – Aplicațiile PBN
TEMA NAVB 7 – PROGRESELE NAVIGAȚIEI
Subtema NAVB 7.1 – Viitoarele evoluții
SUBIECT 6: AERONAVE
TEMA ACFTB 1 – INTRODUCERE ÎN AERONAVE
Subtema ACFTB 1.1 – Aplicarea unităților de măsură
Subtema ACFTB 1.2 – Aviația și aeronavele
TEMA ACFTB 2 – PRINCIPIILE ZBORULUI
Subtema ACFTB 2.1 – Forțele care acționează asupra aeronavelor
Subtema ACFTB 2.2 – Componentele structurale și controlul unei aeronave
Subtema ACFTB 2.3 – Anvelopa de zbor

Ediția 01

31

aprilie 2019

AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ
CT- ATCO
____________________________________________________________________________________

TEMA ACFTB 3 – CATEGORIILE DE AERONAVE
Subtema ACFTB 3.1 – Categoriile de aeronave
Subtema ACFTB 3.2 – Categoriile de turbulențe de siaj
Subtema ACFTB 3.3 – Categoriile de apropieri ale OACI
Subtema ACFTB 3.4 – Categoriile de mediu
TEMA ACFTB 4 – DATELE PRIVIND AERONAVELE
Subtema ACFTB 4.1 – Recunoașterea
Subtema ACFTB 4.2 – Datele privind performanțele
TEMA ACFTB 5 – MOTOARELE AERONAVELOR
Subtema ACFTB 5.1 – Motoarele cu piston
Subtema ACFTB 5.2 – Motoarele cu reacție
Subtema ACFTB 5.3 – Motoarele turbopropulsoare
Subtema ACFTB 5.4 – Combustibilii de aviație
TEMA ACFTB 6 – SISTEMELE ȘI INSTRUMENTELE DE LA BORDUL AERONAVELOR
Subtema ACFTB 6.1 – Instrumentele de bord
Subtema ACFTB 6.2 – Instrumentele de navigație
Subtema ACFTB 6.3 – Instrumentele motoare
Subtema ACFTB 6.4 – Sistemele aeronavelor
TEMA ACFTB 7 – FACTORII CARE INFLUENȚEAZĂ PERFORMANȚELE AERONAVELOR
Subtema ACFTB 7.1 – Factorii la decolare
Subtema ACFTB 7.2 – Factorii la urcare
Subtema ACFTB 7.3 – Factorii de croazieră
Subtema ACFTB 7.4 – Factorii la coborâre și la apropierea inițială
Subtema ACFTB 7.5 – Factorii la apropierea finală și la aterizare
Subtema ACFTB 7.6 – Factorii economici
Subtema ACFTB 7.7 – Factorii de mediu
SUBIECT 7: FACTORII UMANI
TEMA HUMB 1 – INTRODUCERE ÎN SUBIECTUL PRIVIND FACTORII UMANI
Subtema HUMB 1.1 – Tehnicile de învățare
Subtema HUMB 1.2 – Relevanța factorilor umani pentru ATC
Subtema HUMB 1.3 – Factorii umani și ATC
TEMA HUMB 2 – PERFORMANȚELE UMANE
Subtema HUMB 2.1 – Comportamentul individual
Subtema HUMB 2.2 – Cultura siguranței și conduita profesională
Subtema HUMB 2.3 – Sănătatea și bunăstarea
Subtema HUMB 2.4 – Munca în echipă
Subtema HUMB 2.5 – Nevoile de bază ale persoanelor la locul de muncă
Subtema HUMB 2.6 – Stresul
TEMA HUMB 3 – EROAREA UMANĂ
Subtema HUMB 3.1 – Pericolele legate de eroare
Subtema HUMB 3.2 – Definiția erorii umane
Subtema HUMB 3.3 – Clasificarea erorilor umane
Subtema HUMB 3.4 – Analiza riscurilor și gestionarea riscurilor
TEMA HUMB 4 – COMUNICAREA
Subtema HUMB 4.1 – Importanța bunei comunicări în ATC
Subtema HUMB 4.2 – Procesul de comunicare
Subtema INTRB 4.3 – Mijloacele de comunicare
TEMA HUMB 5 – MEDIUL DE LUCRU
Subtema HUMB 5.1 – Ergonomia și necesitatea unei bune proiectări
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Subtema HUMB 5.2 – Echipamentele și instrumentele
Subtema HUMB 5.3 – Automatizarea
SUBIECT 8: ECHIPAMENTELE ȘI SISTEMELE
TEMA EQPSB 1 – ECHIPAMENTELE ATC
Subtema EQPSB 1.1 – Principalele tipuri de echipamente ATC
TEMA EQPSB 2 – COMUNICAȚIILE RADIO
Subtema EQPSB 2.1 – Aspecte teoretice privind comunicațiile radio
Subtema EQPSB 2.2 – Radiogoniometria
TEMA EQPSB 3 – ECHIPAMENTELE DE COMUNICAȚII
Subtema EQPSB 3.1 – Comunicațiile radio
Subtema EQPSB 3.2 – Comunicațiile prin voce între unitățile/posturile ATS
Subtema EQPSB 3.3 – Comunicațiile prin legături de date
Subtema EQPSB 3.4 – Comunicațiile cu companiile aeriene
TEMA EQPSB 4 – INTRODUCERE ÎN SUPRAVEGHERE
Subtema EQPSB 4.1 – Conceptul de supraveghere în ATS
TEMA EQPSB 5 – RADARUL
Subtema EQPSB 5.1 – Principiile radarului
Subtema EQPSB 5.2 – Radarul primar
Subtema EQPSB 5.3 – Radarul secundar
Subtema EQPSB 5.4 – Utilizarea radarelor
Subtema EQPSB 5.5 – Modul S
TEMA EQPSB 6 – SUPRAVEGHEREA DEPENDENTĂ AUTOMATĂ
Subtema EQPSB 6.1 – Principiile supravegherii dependente automate
Subtema EQPSB 6.2 – Utilizarea supravegherii dependente automate
TEMA EQPSB 7 – SUPRAVEGHEREA MULTISENZOR
Subtema EQPSB 7.1 – Principiile supravegherii multisenzor
Subtema EQPSB 7.2 – Utilizarea supravegherii multisenzor
TEMA EQPSB 8 – PRELUCRAREA DATELOR PROVENITE DIN SUPRAVEGHERE
Subtema EQPSB 8.1 – Interconectarea datelor de supraveghere
Subtema EQPSB 8.2 – Principiile de lucru pentru interconectarea datelor de supraveghere
TEMA EQPSB 9 – ECHIPAMENTELE VIITOARE
Subtema EQPSB 9.1 – Noile evoluții
TEMA EQPSB 10 – AUTOMATIZAREA ÎN ATS
Subtema EQPSB 10.1 – Principiile automatizării
Subtema EQPSB 10.2 – Rețeaua fixă de telecomunicații aeronautice (AFTN)
Subtema EQPSB 10.3 – Schimbul de date online
Subtema EQPSB 10.4 – Sistemele utilizate pentru difuzarea automată a informațiilor
TEMA EQPSB 11 – POSTURILE DE LUCRU
Subtema EQPSB 11.1 – Echipamentele de la posturile de lucru
Subtema EQPSB 11.2 – Controlul de aerodrom
Subtema EQPSB 11.3 – Controlul de apropiere
Subtema EQPSB 11.4 – Controlul regional
SUBIECT 9: MEDIUL PROFESIONAL
TEMA PENB 1 – FAMILIARIZARE
Subtema PENB 1.1 – ATS și baza materială a aerodromului
TEMA PENB 2 – UTILIZATORII SPAȚIULUI AERIAN
Subtema PENB 2.1 – Aviația civilă
Subtema PENB 2.2 – Aviația militară
Subtema PENB 2.3 – Așteptările și cerințele piloților
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TEMA PENB 3 – RELAȚIILE CU CLIENȚII
Subtema PENB 3.1 – Relațiile cu clienții
TEMA PENB 4 – PROTECȚIA MEDIULUI
Subtema PENB 4.1 – Protecția mediului
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Apendicele nr.3 - Calificarea „control de aerodrom, la vedere” (ADV)
[Referință: prezentul document – Partea ATCO, subpartea D, secțiunea 2, ATCO.D.010 litera (a) punctul 2 subpunctul
(i)]

CUPRINS
SUBIECT 1:
INTRODUCERE ÎN CURS
SUBIECT 2:
DREPTUL AVIAȚIEI
SUBIECT 3:
GESTIONAREA TRAFICULUI AERIAN
SUBIECT 4:
METEOROLOGIE
SUBIECT 5:
NAVIGAȚIE
SUBIECT 6:
AERONAVE
SUBIECT 7:
FACTORII UMANI
SUBIECT 8:
ECHIPAMENTELE ȘI SISTEMELE
SUBIECT 9:
MEDIUL PROFESIONAL
SUBIECT 10:
SITUAȚIILE ANORMALE ȘI DE URGENȚĂ
SUBIECT 11:
AERODROMURILE
SUBIECT 1: INTRODUCERE ÎN CURS
TEMA INTR 1 – GESTIONAREA CURSULUI
Subtema INTR 1.1 – Introducere în curs
Subtema INTR 1.2 – Administrarea cursului
Subtema INTR 1.3 – Materiale de studiu și documente de pregătire
TEMA INTR 2 – INTRODUCERE ÎN CURSUL DE PREGĂTIRE ATC
Subtema INTR 2.1 – Conținutul cursului și organizare
Subtema INTR 2.2 – Spiritul pregătirii
Subtema INTR 2.3 – Procedura de evaluare
SUBIECT 2: DREPTUL AVIAȚIEI
TEMA LAW 1 – ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE COMPETENȚĂ ATCO
Subtema LAW 1.1 – Privilegii și condiții
TEMA LAW 2 – NORME ȘI REGLEMENTĂRI
Subtema LAW 2.1 – Rapoartele
Subtema LAW 2.2 – Spațiul aerian
TEMA LAW 3 – MANAGEMENTUL SIGURANȚEI ATC
Subtema LAW 3.1 – Procedura de feedback
Subtema LAW 3.2 – Investigațiile privind siguranța
SUBIECT 3: GESTIONAREA TRAFICULUI AERIAN
TEMA ATM 1 – FURNIZAREA SERVICIILOR
Subtema ATM 1.1 – Serviciul de control de aerodrom
Subtema ATM 1.2 – Serviciul de informare a zborurilor (FIS)
Subtema ATM 1.3 – Serviciul de alarmare (ALRS)
Subtema 1.4 – Capacitatea sistemului ATS și gestionarea fluxului de trafic aerian
TEMA ATM 2 – COMUNICAREA
TEMA ATM 2.1 – Comunicarea eficientă
TEMA ATM 3 – AUTORIZĂRILE ATC ȘI INSTRUCȚIUNILE ATC
Subtema ATM 3.1 – Autorizările ATC
Subtema ATM 3.2 – Instrucțiunile ATC
TEMA ATM 4 – COORDONAREA
Subtema ATM 4.1 – Necesitatea coordonării
Subtema ATM 4.2 – Instrumentele și metodele de coordonare
Subtema ATM 4.3 – Procedurile de coordonare
TEMA ARM 5 – ALTIMETRIA ȘI ALOCAREA NIVELURILOR DE ZBOR
Subtema ATM 5.1 – Altimetria
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TEMA ATM 6 – EȘALONĂRILE
Subtema ATM 6.1 – Eșalonarea între aeronavele care pleacă
Subtema ATM 6.2 – Eșalonarea aeronavelor care aterizează și a celor care au aterizat sau au
plecat anterior
Subtema ATM 6.3 – Eșalonarea longitudinală bazată pe timp în caz de turbulențe de siaj
Subtema ATM 6.4 – Minime reduse de eșalonare
TEMA ATM 7 – SISTEMELE DE EVITARE A COLIZIUNII ÎN ZBOR ȘI PLASELE DE
SIGURANȚĂ DE LA SOL
Subtema ATM 7.1 – Sistemele de evitare a coliziunii în zbor
Subtema ATM 7.2 – Plasele de siguranță de la sol
TEMA ATM 8 – AFIȘAREA DATELOR
Subtema ATM 8.1 – Gestionarea datelor
TEMA ATM 9 – MEDIUL OPERAȚIONAL (SIMULAT)
Subtema ATM 9.1 – Integritatea mediului operațional
Subtema ATM 9.2 – Verificarea pertinenței procedurilor operaționale
Subtema ATM 9.3 – Transferul – preluarea
TEMA ATM 10 – FURNIZAREA UNUI SERVICIU DE CONTROL DE AERODROM
Subtema ATM 10.1 – Responsabilitatea pentru furnizarea serviciului
Subtema ATM 10.2 – Funcțiile turnului de control de aerodrom
Subtema ATM 10.3 – Procesul de gestionare a traficului
Subtema ATM 10.4 – Luminile aeronautice de la sol
Subtema ATM 10.5 – Comunicarea informațiilor către aeronave de către turnul de control de
aerodrom
Subtema ATM 10.6 – Controlul traficului de aerodrom
Subtema ATM 10.7 – Controlul traficului în turul de pistă
Subtema ATM 10.8 – Pista în serviciu
SUBIECT 4: METEOROLOGIE
TEMA MET 1 – FENOMENELE METEOROLOGICE
Subtema MET 1.1 – Fenomenele meteorologice
TEMA MET 2 – SURSELE DATELOR METEOROLOGICE
Subtema MET 2.1 – Instrumentele meteorologice
Subtema MET 2.2 – Alte surse de date meteorologice
SUBIECT 5: NAVIGAȚIE
TEMA NAV 1 – HĂRȚILE ȘI HĂRȚILE AERONAUTICE
Subtema NAV 1.1 – Hărțile și diagramele
TEMA NAV 2 – NAVIGAȚIA INSTRUMENTALĂ
Subtema MET 2.1 – Sistemele de navigație
Subtema MET 2.2 – Apropierea stabilizată
SUBIECT 6: AERONAVE
TEMA ACFT 1 – INSTRUMENTELE DE LA BORDUL AERONAVELOR
Subtema ACFT 1.1 – Instrumentele de la bordul aeronavelor
TEMA ACFT 2 – CATEGORIILE DE AERONAVE
Subtema ACFT 2.1 – Turbulențele de siaj
TEMA ACFT 3 – FACTORII CARE INFLUENȚEAZĂ PERFORMANȚELE AERONAVELOR
Subtema ACFT 3.1 – Factorii la decolare
Subtema ACFT 3.2 – Factorii la urcare
Subtema ACFT 3.3 – Factorii la apropierea finală și la aterizare
Subtema ACFT 3.4 – Factorii economici
Subtema ACFT 3.5 – Factorii de mediu
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TEMA ACFT 4 – DATELE PRIVIND AERONAVELE
Subtema ACFT 4.1 – Recunoașterea tipurilor de aeronave
Subtema ACFT 4.2 – Datele privind performanțele
SUBIECT 7: FACTORII UMANI
TEMA HUM 1 – FACTORII PSIHOLOGICI
Subtema HUM 1.1 – Factorii cognitivi
TEMA HUM 2 – FACTORII MEDICALI ȘI FIZIOLOGICI
Subtema HUM 2.1 – Oboseala
Subtema HUM 2.2 – Condiția fizică
TEMA HUM 3 – FACTORII SOCIALI ȘI ORGANIZAȚIONALI
Subtema HUM 3.1 – Gestionarea resurselor de echipă (TRM)
Subtema HUM 3.2 – Munca în echipă și rolurile în echipă
Subtema HUMB 3.3 – Comportamentul responsabil
TEMA HUM 4 – STRESUL
Subtema HUM 4.1 – Stresul
Subtema HUM 4.2 – Gestionarea stresului
TEMA HUM 5 – EROAREA UMANĂ
Subtema HUM 5.1 – Eroarea umană
Subtema HUM 5.2 – Încălcarea regulilor
TEMA HUM 6 – LUCRUL ÎN COLABORARE
Subtema HUM 6.1 – Comunicarea
Subtema HUM 6.2 – Lucrul în colaborare în cadrul aceluiași domeniu de responsabilitate
Subtema HUM 6.3 – Lucrul în colaborare între diferite domenii de responsabilitate
Subtema HUM 6.4 – Colaborarea dintre controlor și pilot
SUBIECT 8: ECHIPAMENTELE ȘI SISTEMELE
TEMA EQPS 1 – COMUNICAȚIILE PRIN VOCE
Subtema EQPS 1.1 – Comunicațiile radio
Subtema EQPS 1.2 – Alte comunicații prin voce
TEMA EQPS 2 – AUTOMATIZAREA ÎN ATS
Subtema EQPS 2.1 – Rețeaua fixă de telecomunicații aeronautice (AFTN)
Subtema EQPS 2.2 – Schimbul automat de date
TEMA EQPS 3 – POSTUL DE LUCRU DE CONTROLOR
Subtema EQPS 3.1 – Operarea și monitorizarea echipamentelor
Subtema EQPS 3.2 – Afișajele care indică situarea aeronavelor și sistemele de informații
Subtema EQPS 3.3 – Sistemele de date de zbor
TEMA EQPS 4 – ECHIPAMENTELE VIITOARE
Subtema EQPS 4.1 – Noile evoluții
TEMA EQPS 5 – LIMITĂRILE ȘI DEGRADAREA ECHIPAMENTELOR ȘI A SISTEMELOR
Subtema EQPS 5.1 – Reacția la limitări
Subtema EQPS 5.2 – Degradarea echipamentelor de comunicații
Subtema EQPS 5.3 – Degradarea echipamentelor de navigație
SUBIECT 9: MEDIUL PROFESIONAL
TEMA PEN 1 – FAMILIARIZARE
Subtema PEN 1.1 – Vizită de studiu la aerodrom
TEMA PEN 2 – UTILIZATORII SPAȚIULUI AERIAN
Subtema PEN 2.1 – Contribuitorii la operațiunile civile ATS
Subtema PEN 2.2 – Contribuitorii la operațiunile militare ATS
TEMA PEN 3 – RELAȚIILE CU CLIENȚII
Subtema PEN 3.1 – Furnizarea serviciilor și cerințele utilizatorilor
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TEMA PEN 4 – PROTECȚIA MEDIULUI
Subtema PEN 4.1 – Protecția mediului
SUBIECT 10: SITUAȚIILE ANORMALE ȘI DE URGENȚĂ
TEMA ABES 1 – SITUAȚIILE ANORMALE ȘI DE URGENȚĂ (ABES)
Subtema ABES 1.1 – Prezentarea generală a ABES
TEMA ABES 2 – ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETENȚELOR
Subtema ABES 2.1 – Eficiența comunicării
Subtema ABES 2.2 – Evitarea supraîncărcării mintale
Subtema ABES 2.3 – Colaborarea aer-sol
TEMA ABES 3 – PROCEDURILE PENTRU SITUAȚIILE ANORMALE ȘI DE URGENȚĂ
Subtema ABES 3.1 – Aplicarea procedurilor pentru ABES
Subtema ABES 3.2 – Avariile radio
Subtema ABES 3.3 – Actele de intervenție ilicită și de amenințare cu bombă
Subtema ABES 3.4 – Aeronavele rătăcite sau neidentificate
Subtema ABES 3.5 – Pătrunderile neautorizate pe pistă
SUBIECT 11: AERODROMURILE
TEMA AGA 1 – DATELE PRIVIND AERODROMUL, CONFIGURAȚIA ȘI COORDONAREA
Subtema AGA 1.1 – Definiții
Subtema AGA 1.2 – Coordonarea
TEMA AGA 2 – SUPRAFAȚA DE MIȘCARE
Subtema AGA 2.1 – Suprafața de mișcare
Subtema AGA 2.2 – Suprafața de manevră
Subtema AGA 2.3 – Pistele
TEMA AGA 3 – OBSTACOLELE
Subtema AGA 3.1 – Spațiul aerian liber de obstacole din jurul aerodromurilor
TEMA AGA 4 – ALTE ECHIPAMENTE
Subtema AGA 4.1 – Localizarea
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Apendicele nr.4 - Calificarea „control de aerodrom, instrumental” pentru turnul de
control – ADI (TWR)
[Referință: anexa I – Partea ATCO, subpartea D, secțiunea 2, ATCO.D.010 litera (a) punctul 2 subpunctul (ii)]

CUPRINS
SUBIECT 1:
INTRODUCERE ÎN CURS
SUBIECT 2:
DREPTUL AVIAȚIEI
SUBIECT 3:
GESTIONAREA TRAFICULUI AERIAN
SUBIECT 4:
METEOROLOGIE
SUBIECT 5:
NAVIGAȚIE
SUBIECT 6:
AERONAVE
SUBIECT 7:
FACTORII UMANI
SUBIECT 8:
ECHIPAMENTELE ȘI SISTEMELE
SUBIECT 9:
MEDIUL PROFESIONAL
SUBIECT 10:
SITUAȚIILE ANORMALE ȘI DE URGENȚĂ
SUBIECT 11:
AERODROMURILE
SUBIECT 1: INTRODUCERE ÎN CURS
TEMA INTR 1 – GESTIONAREA CURSULUI
Subtema INTR 1.1 – Introducere în curs
Subtema INTR 1.2 – Administrarea cursului
Subtema INTR 1.3 – Materiale de studiu și documente de pregătire
TEMA INTR 2 – INTRODUCERE ÎN CURSUL DE PREGĂTIRE ATC
Subtema INTR 2.1 – Conținutul cursului și organizare
Subtema INTR 2.2 – Spiritul pregătirii
Subtema INTR 2.3 – Procedura de evaluare
SUBIECT 2: DREPTUL AVIAȚIEI
TEMA LAW 1 – ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE COMPETENȚĂ ATCO
Subtema LAW 1.1 – Privilegii și condiții
TEMA LAW 2 – NORME ȘI REGLEMENTĂRI
Subtema LAW 2.1 – Rapoartele
Subtema LAW 2.2 – Spațiul aerian
TEMA LAW 3 – MANAGEMENTUL SIGURANȚEI ATC
Subtema LAW 3.1 – Procedura de feedback
Subtema LAW 3.2 – Investigațiile privind siguranța
SUBIECT 3: GESTIONAREA TRAFICULUI AERIAN
TEMA ATM 1 – FURNIZAREA SERVICIILOR
Subtema ATM 1.1 – Serviciul de control de aerodrom
Subtema ATM 1.2 – Serviciul de informare a zborurilor (FIS)
Subtema ATM 1.3 – Serviciul de alarmare (ALRS)
Subtema 1.4 – Capacitatea sistemului ATS și gestionarea fluxului de trafic aerian
TEMA ATM 2 – COMUNICAREA
TEMA ATM 2.1 – Comunicarea eficientă
TEMA ATM 3 – AUTORIZĂRILE ATC ȘI INSTRUCȚIUNILE ATC
Subtema ATM 3.1 – Autorizările ATC
Subtema ATM 3.2 – Instrucțiunile ATC
TEMA ATM 4 – COORDONAREA
Subtema ATM 4.1 – Necesitatea coordonării
Subtema ATM 4.2 – Instrumentele și metodele de coordonare
Subtema ATM 4.3 – Procedurile de coordonare
TEMA ARM 5 – ALTIMETRIA ȘI ALOCAREA NIVELURILOR DE ZBOR

Ediția 01

39

aprilie 2019

AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ
CT- ATCO
____________________________________________________________________________________

Subtema ATM 5.1 – Altimetria
Subtema ATM 5.2 – Distanța de trecere a obstacolelor de la sol
TEMA ATM 6 – EȘALONĂRILE
Subtema ATM 6.1 – Eșalonarea între aeronavele care pleacă
Subtema ATM 6.2 – Eșalonarea aeronavelor care pleacă de cele care sosesc
Subtema ATM 6.3 – Eșalonarea aeronavelor care aterizează și a celor care au aterizat sau au
plecat anterior
Subtema ATM 6.4 – Eșalonarea longitudinală bazată pe timp în caz de turbulențe de siaj
Subtema ATM 6.5 – Minime reduse de eșalonare
TEMA ATM 7 – SISTEMELE DE EVITARE A COLIZIUNII ÎN ZBOR ȘI PLASELE DE
SIGURANȚĂ DE LA SOL
Subtema ATM 7.1 – Sistemele de evitare a coliziunii în zbor
Subtema ATM 7.2 – Plasele de siguranță de la sol
TEMA ATM 8 – AFIȘAREA DATELOR
Subtema ATM 8.1 – Gestionarea datelor
TEMA ATM 9 – MEDIUL OPERAȚIONAL (SIMULAT)
Subtema ATM 9.1 – Integritatea mediului operațional
Subtema ATM 9.2 – Verificarea pertinenței procedurilor operaționale
Subtema ATM 9.3 – Transferul – preluarea
TEMA ATM 10 – FURNIZAREA UNUI SERVICIU DE CONTROL DE AERODROM
Subtema ATM 10.1 – Responsabilitatea pentru furnizarea serviciului
Subtema ATM 10.2 – Funcțiile turnului de control de aerodrom
Subtema ATM 10.3 – Procesul de gestionare a traficului
Subtema ATM 10.4 – Luminile aeronautice de la sol
Subtema ATM 10.5 – Comunicarea informațiilor către aeronave de către turnul de control de
aerodrom
Subtema ATM 10.6 – Controlul traficului de aerodrom
Subtema ATM 10.7 – Controlul traficului în turul de pistă
Subtema ATM 10.8 – Pista în serviciu
TEMA ATM 11 – ASIGURAREA CONTROLULUI DE AERODROM INSTRUMENTAL
Subtema ATM 11.1 – Operațiunile în condiții de vizibilitate redusă și zborurile VFR de operațiuni
speciale
Subtema ATM 11.2 – Plecări
Subtema ATM 11.3 – Sosiri
Subtema ATM 11.4 – Serviciul de control de aerodrom cu asistență sistem avansată
SUBIECT 4: METEOROLOGIE
TEMA MET 1 – FENOMENELE METEOROLOGICE
Subtema MET 1.1 – Fenomenele meteorologice
TEMA MET 2 – SURSELE DATELOR METEOROLOGICE
Subtema MET 2.1 – Instrumentele meteorologice
Subtema MET 2.2 – Alte surse de date meteorologice
SUBIECT 5: NAVIGAȚIE
TEMA NAV 1 – HĂRȚILE ȘI HĂRȚILE AERONAUTICE
Subtema NAV 1.1 – Hărțile și diagramele
TEMA NAV 2 – NAVIGAȚIA INSTRUMENTALĂ
Subtema NAV 2.1 – Sistemele de navigație
Subtema NAV 2.2 – Apropierea stabilizată
Subtema NAV 2.3 – Plecările și sosirile instrumentale
Subtema NAV 2.4 – Sistemele bazate pe sateliți

Ediția 01

40

aprilie 2019

AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ
CT- ATCO
____________________________________________________________________________________

Subtema NAV 2.5 – Aplicațiile PBN
SUBIECT 6: AERONAVE
TEMA ACFT 1 – INSTRUMENTELE DE LA BORDUL AERONAVELOR
Subtema ACFT 1.1 – Instrumentele de la bordul aeronavelor
TEMA ACFT 2 – CATEGORIILE DE AERONAVE
Subtema ACFT 2.1 – Turbulențele de siaj
Subtema ACFT 2.2 – Aplicarea categoriilor de apropieri ale OACI
TEMA ACFT 3 – FACTORII CARE INFLUENȚEAZĂ PERFORMANȚELE AERONAVELOR
Subtema ACFT 3.1 – Factorii la decolare
Subtema ACFT 3.2 – Factorii la urcare
Subtema ACFT 3.3 – Factorii la apropierea finală și la aterizare
Subtema ACFT 3.4 – Factorii economici
Subtema ACFT 3.5 – Factorii de mediu
TEMA ACFT 4 – DATELE PRIVIND AERONAVELE
Subtema ACFT 4.1 – Recunoașterea tipurilor de aeronave
Subtema ACFT 4.2 – Datele privind performanțele
SUBIECT 7: FACTORII UMANI
TEMA HUM 1 – FACTORII PSIHOLOGICI
Subtema HUM 1.1 – Factorii cognitivi
TEMA HUM 2 – FACTORII MEDICALI ȘI FIZIOLOGICI
Subtema HUM 2.1 – Oboseala
Subtema HUM 2.2 – Condiția fizică
TEMA HUM 3 – FACTORII SOCIALI ȘI ORGANIZAȚIONALI
Subtema HUM 3.1 – Gestionarea resurselor de echipă (TRM)
Subtema HUM 3.2 – Munca în echipă și rolurile în echipă
Subtema HUMB 3.3 – Comportamentul responsabil
TEMA HUM 4 – STRESUL
Subtema HUM 4.1 – Stresul
Subtema HUM 4.2 – Gestionarea stresului
TEMA HUM 5 – EROAREA UMANĂ
Subtema HUM 5.1 – Eroarea umană
Subtema HUM 5.2 – Încălcarea regulilor
TEMA HUM 6 – LUCRUL ÎN COLABORARE
Subtema HUM 6.1 – Comunicarea
Subtema HUM 6.2 – Lucrul în colaborare în cadrul aceluiași domeniu de responsabilitate
Subtema HUM 6.3 – Lucrul în colaborare între diferite domenii de responsabilitate
Subtema HUM 6.4 – Colaborarea dintre controlor și pilot
SUBIECT 8: ECHIPAMENTELE ȘI SISTEMELE
TEMA EQPS 1 – COMUNICAȚIILE PRIN VOCE
Subtema EQPS 1.1 – Comunicațiile radio
Subtema EQPS 1.2 – Alte comunicații prin voce
TEMA EQPS 2 – AUTOMATIZAREA ÎN ATS
Subtema EQPS 2.1 – Rețeaua fixă de telecomunicații aeronautice (AFTN)
Subtema EQPS 2.2 – Schimbul automat de date
TEMA EQPS 3 – POSTUL DE LUCRU DE CONTROLOR
Subtema EQPS 3.1 – Operarea și monitorizarea echipamentelor
Subtema EQPS 3.2 – Afișajele care indică situarea aeronavelor și sistemele de informații
Subtema EQPS 3.3 – Sistemele de date de zbor
TEMA EQPS 4 – ECHIPAMENTELE VIITOARE
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Subtema EQPS 4.1 – Noile evoluții
TEMA EQPS 5 – LIMITĂRILE ȘI DEGRADAREA ECHIPAMENTELOR ȘI A SISTEMELOR
Subtema EQPS 5.1 – Reacția la limitări
Subtema EQPS 5.2 – Degradarea echipamentelor de comunicații
Subtema EQPS 5.3 – Degradarea echipamentelor de navigație
SUBIECT 9: MEDIUL PROFESIONAL
TEMA PEN 1 – FAMILIARIZARE
Subtema PEN 1.1 – Vizită de studiu la aerodrom
TEMA PEN 2 – UTILIZATORII SPAȚIULUI AERIAN
Subtema PEN 2.1 – Contribuitorii la operațiunile civile ATS
Subtema PEN 2.2 – Contribuitorii la operațiunile militare ATS
TEMA PEN 3 – RELAȚIILE CU CLIENȚII
Subtema PEN 3.1 – Furnizarea serviciilor și cerințele utilizatorilor
TEMA PEN 4 – PROTECȚIA MEDIULUI
Subtema PEN 4.1 – Protecția mediului
SUBIECT 10: SITUAȚIILE ANORMALE ȘI DE URGENȚĂ
TEMA ABES 1 – SITUAȚIILE ANORMALE ȘI DE URGENȚĂ (ABES)
Subtema ABES 1.1 – Prezentarea generală a ABES
TEMA ABES 2 – ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETENȚELOR
Subtema ABES 2.1 – Eficiența comunicării
Subtema ABES 2.2 – Evitarea supraîncărcării mintale
Subtema ABES 2.3 – Colaborarea aer-sol
TEMA ABES 3 – PROCEDURILE PENTRU SITUAȚIILE ANORMALE ȘI DE URGENȚĂ
Subtema ABES 3.1 – Aplicarea procedurilor pentru ABES
Subtema ABES 3.2 – Avariile radio
Subtema ABES 3.3 – Actele de intervenție ilicită și de amenințare cu bombă
Subtema ABES 3.4 – Aeronavele rătăcite sau neidentificate
Subtema ABES 3.5 – Pătrunderile neautorizate pe pistă
SUBIECT 11: AERODROMURILE
TEMA AGA 1 – DATELE PRIVIND AERODROMUL, CONFIGURAȚIA ȘI COORDONAREA
Subtema AGA 1.1 – Definiții
Subtema AGA 1.2 – Coordonarea
TEMA AGA 2 – SUPRAFAȚA DE MIȘCARE
Subtema AGA 2.1 – Suprafața de mișcare
Subtema AGA 2.2 – Suprafața de manevră
Subtema AGA 2.3 – Pistele
TEMA AGA 3 – OBSTACOLELE
Subtema AGA 3.1 – Spațiul aerian liber de obstacole din jurul aerodromurilor
TEMA AGA 4 – ALTE ECHIPAMENTE
Subtema AGA 4.1 – Localizarea
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Apendicele nr.5 - Calificarea „control de apropiere, procedural” (APP)
[Referință: prezentul document – Partea ATCO, subpartea D, secțiunea 2, ATCO.D.010 litera (a) punctul 2 subpunctul
(iii)]

CUPRINS
SUBIECT 1:
INTRODUCERE ÎN CURS
SUBIECT 2:
DREPTUL AVIAȚIEI
SUBIECT 3:
GESTIONAREA TRAFICULUI AERIAN
SUBIECT 4:
METEOROLOGIE
SUBIECT 5:
NAVIGAȚIE
SUBIECT 6:
AERONAVE
SUBIECT 7:
FACTORII UMANI
SUBIECT 8:
ECHIPAMENTELE ȘI SISTEMELE
SUBIECT 9:
MEDIUL PROFESIONAL
SUBIECT 10:
SITUAȚIILE ANORMALE ȘI DE URGENȚĂ
SUBIECT 11:
AERODROMURILE
SUBIECT 1: INTRODUCERE ÎN CURS
TEMA INTR 1 – GESTIONAREA CURSULUI
Subtema INTR 1.1 – Introducere în curs
Subtema INTR 1.2 – Administrarea cursului
Subtema INTR 1.3 – Materiale de studiu și documente de pregătire
TEMA INTR 2 – INTRODUCERE ÎN CURSUL DE PREGĂTIRE ATC
Subtema INTR 2.1 – Conținutul cursului și organizare
Subtema INTR 2.2 – Spiritul pregătirii
Subtema INTR 2.3 – Procedura de evaluare
SUBIECT 2: DREPTUL AVIAȚIEI
TEMA LAW 1 – ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE COMPETENȚĂ ATCO
Subtema LAW 1.1 – Privilegii și condiții
TEMA LAW 2 – NORME ȘI REGLEMENTĂRI
Subtema LAW 2.1 – Rapoartele
Subtema LAW 2.2 – Spațiul aerian
TEMA LAW 3 – MANAGEMENTUL SIGURANȚEI ATC
Subtema LAW 3.1 – Procedura de feedback
Subtema LAW 3.2 – Investigațiile privind siguranța
SUBIECT 3: GESTIONAREA TRAFICULUI AERIAN
TEMA ATM 1 – FURNIZAREA SERVICIILOR
Subtema ATM 1.1 – Serviciul de control al traficului aerian (ATC)
Subtema ATM 1.2 – Serviciul de informare a zborurilor (FIS)
Subtema ATM 1.3 – Serviciul de alarmare (ALRS)
Subtema 1.4 – Capacitatea sistemului ATS și gestionarea fluxului de trafic aerian
Subtema ATM 1.5 – Managementul spațiului aerian (ASM)
TEMA ATM 2 – COMUNICAREA
Subtema ATM 2.1 – Comunicarea eficientă
TEMA ATM 3 – AUTORIZĂRILE ATC ȘI INSTRUCȚIUNILE ATC
Subtema ATM 3.1 – Autorizările ATC
Subtema ATM 3.2 – Instrucțiunile ATC
TEMA ATM 4 – COORDONAREA
Subtema ATM 4.1 – Necesitatea coordonării
Subtema ATM 4.2 – Instrumentele și metodele de coordonare
Subtema ATM 4.3 – Procedurile de coordonare
TEMA ARM 5 – ALTIMETRIA ȘI ALOCAREA NIVELURILOR DE ZBOR
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Subtema ATM 5.1 – Altimetria
Subtema ATM 5.2 – Distanța de trecere a obstacolelor de la sol
TEMA ATM 6 – EȘALONĂRILE
Subtema ATM 6.1 – Eșalonarea verticală
Subtema ATM 6.2 – Eșalonarea orizontală
Subtema ATM 6.3 – Delegarea eșalonării
TEMA ATM 7 – SISTEMELE DE EVITARE A COLIZIUNII ÎN ZBOR ȘI PLASELE DE
SIGURANȚĂ DE LA SOL
Subtema ATM 7.1 – Sistemele de evitare a coliziunii în zbor
TEMA ATM 8 – AFIȘAREA DATELOR
Subtema ATM 8.1 – Gestionarea datelor
Subtema ATM 9 – MEDIUL OPERAȚIONAL (SIMULAT)
Subtema ATM 9.1 – Integritatea mediului operațional
Subtema ATM 9.2 – Verificarea pertinenței procedurilor operaționale
Subtema ATM 9.3 – Transferul – preluarea
TEMA ATM 10 – FURNIZAREA SERVICIULUI DE CONTROL
Subtema ATM 10.1 – Responsabilitatea și prelucrarea informațiilor
Subtema ATM 10.2 – Controlul de apropiere
Subtema ATM 10.3 – Procesul de gestionare a traficului
Subtema ATM 10.4 – Gestionarea traficului
TEMA ATM 11 – AȘTEPTAREA
Subtema ATM 11.1 – Procedurile generale de așteptare
Subtema ATM 11.2 – Aeronave angajate în apropiere
SUBIECT 4: METEOROLOGIE
TEMA MET 1 – FENOMENELE METEOROLOGICE
Subtema MET 1.1 – Fenomenele meteorologice
TEMA MET 2 – SURSELE DATELOR METEOROLOGICE
Subtema MET 2.1 – Sursele de informații meteorologice
SUBIECT 5: NAVIGAȚIE
TEMA NAV 1 – HĂRȚILE ȘI HĂRȚILE AERONAUTICE
Subtema NAV 1.1 – Hărțile și diagramele
TEMA NAV 2 – NAVIGAȚIA INSTRUMENTALĂ
Subtema NAV 2.1 – Sistemele de navigație
Subtema NAV 2.2 – Apropierea stabilizată
Subtema NAV 2.3 – Plecările și sosirile instrumentale
Subtema NAV 2.4 – Asistența în navigație
Subtema NAV 2.5 – Sistemele bazate pe sateliți
Subtema NAV 2.6 – Aplicațiile PBN
SUBIECT 6: AERONAVE
TEMA ACFT 1 – INSTRUMENTELE DE LA BORDUL AERONAVELOR
Subtema ACFT 1.1 – Instrumentele de la bordul aeronavelor
TEMA ACFT 2 – CATEGORIILE DE AERONAVE
Subtema ACFT 2.1 – Turbulențele de siaj
Subtema ACFT 2.2 – Aplicarea categoriilor de apropieri ale OACI
TEMA ACFT 3 – FACTORII CARE INFLUENȚEAZĂ PERFORMANȚELE AERONAVELOR
Subtema ACFT 3.1 – Factorii la urcare
Subtema ACFT 3.2 – Factorii de croazieră
Subtema ACFT 3.3 – Factorii la coborâre și la apropierea inițială
Subtema ACFT 3.4 – Factorii la apropierea finală și la aterizare
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Subtema ACFT 3.5 – Factorii economici
Subtema ACFT 3.6 – Factorii de mediu
TEMA ACFT 4 – DATELE PRIVIND AERONAVELE
Subtema ACFT 4.1 – Datele privind performanțele
SUBIECT 7: FACTORII UMANI
TEMA HUM 1 – FACTORII PSIHOLOGICI
Subtema HUM 1.1 – Factorii cognitivi
TEMA HUM 2 – FACTORII MEDICALI ȘI FIZIOLOGICI
Subtema HUM 2.1 – Oboseala
Subtema HUM 2.2 – Condiția fizică
TEMA HUM 3 – FACTORII SOCIALI ȘI ORGANIZAȚIONALI
Subtema HUM 3.1 – Gestionarea resurselor de echipă (TRM)
Subtema HUM 3.2 – Munca în echipă și rolurile în echipă
Subtema HUMB 3.3 – Comportamentul responsabil
TEMA HUM 4 – STRESUL
Subtema HUM 4.1 – Stresul
Subtema HUM 4.2 – Gestionarea stresului
TEMA HUM 5 – EROAREA UMANĂ
Subtema HUM 5.1 – Eroarea umană
Subtema HUM 5.2 – Încălcarea regulilor
TEMA HUM 6 – LUCRUL ÎN COLABORARE
Subtema HUM 6.1 – Comunicarea
Subtema HUM 6.2 – Lucrul în colaborare în cadrul aceluiași domeniu de responsabilitate
Subtema HUM 6.3 – Lucrul în colaborare între diferite domenii de responsabilitate
Subtema HUM 6.4 – Colaborarea dintre controlor și pilot
SUBIECT 8: ECHIPAMENTELE ȘI SISTEMELE
TEMA EQPS 1 – COMUNICAȚIILE PRIN VOCE
Subtema EQPS 1.1 – Comunicațiile radio
Subtema EQPS 1.2 – Alte comunicații prin voce
TEMA EQPS 2 – AUTOMATIZAREA ÎN ATS
Subtema EQPS 2.1 – Rețeaua fixă de telecomunicații aeronautice (AFTN)
Subtema EQPS 2.2 – Schimbul automat de date
TEMA EQPS 3 – POSTUL DE LUCRU DE CONTROLOR
Subtema EQPS 3.1 – Operarea și monitorizarea echipamentelor
Subtema EQPS 3.2 – Afișajele care indică situarea aeronavelor și sistemele de informații
Subtema EQPS 3.3 – Sistemele de date de zbor
TEMA EQPS 4 – ECHIPAMENTELE VIITOARE
Subtema EQPS 4.1 – Noile evoluții
TEMA EQPS 5 – LIMITĂRILE ȘI DEGRADAREA ECHIPAMENTELOR ȘI A SISTEMELOR
Subtema EQPS 5.1 – Reacția la limitări
Subtema EQPS 5.2 – Degradarea echipamentelor de comunicații
Subtema EQPS 5.3 – Degradarea echipamentelor de navigație
SUBIECT 9: MEDIUL PROFESIONAL
TEMA PEN 1 – FAMILIARIZARE
Subtema PEN 1.1 – Vizită de studiu la unitatea de control de apropiere
TEMA PEN 2 – UTILIZATORII SPAȚIULUI AERIAN
Subtema PEN 2.1 – Contribuitorii la operațiunile civile ATS
Subtema PEN 2.2 – Contribuitorii la operațiunile militare ATS
TEMA PEN 3 – RELAȚIILE CU CLIENȚII
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Subtema PEN 3.1 – Furnizarea serviciilor și cerințele utilizatorilor
TEMA PEN 4 – PROTECȚIA MEDIULUI
Subtema PEN 4.1 – Protecția mediului
SUBIECT 10: SITUAȚIILE ANORMALE ȘI DE URGENȚĂ
TEMA ABES 1 – SITUAȚIILE ANORMALE ȘI DE URGENȚĂ (ABES)
Subtema ABES 1.1 – Prezentarea generală a ABES
TEMA ABES 2 – ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETENȚELOR
Subtema ABES 2.1 – Eficiența comunicării
Subtema ABES 2.2 – Evitarea supraîncărcării mintale
Subtema ABES 2.3 – Colaborarea aer-sol
TEMA ABES 3 – PROCEDURILE PENTRU SITUAȚIILE ANORMALE ȘI DE URGENȚĂ
Subtema ABES 3.1 – Aplicarea procedurilor pentru ABES
Subtema ABES 3.2 – Avariile radio
Subtema ABES 3.3 – Actele de intervenție ilicită și de amenințare cu bombă
Subtema ABES 3.4 – Aeronavele rătăcite sau neidentificate
Subtema ABES 3.5 – Devierile
SUBIECT 11: AERODROMURILE
TEMA AGA 1 – DATELE PRIVIND AERODROMUL, CONFIGURAȚIA ȘI COORDONAREA
Subtema AGA 1.1 – Definiții
Subtema AGA 1.2 – Coordonarea
TEMA AGA 2 – SUPRAFAȚA DE MIȘCARE
Subtema AGA 2.1 – Suprafața de mișcare
Subtema AGA 2.2 – Suprafața de manevră
Subtema AGA 2.3 – Pistele
TEMA AGA 3 – OBSTACOLELE
Subtema AGA 3.1 – Spațiul aerian liber de obstacole din jurul aerodromurilor
TEMA AGA 4 – ALTE ECHIPAMENTE
Subtema AGA 4.1 – Localizarea
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Apendicele nr.6 - Calificarea „control regional, procedural” (ACP)
[Referință: prezentul document – Partea ATCO, subpartea D, secțiunea 2, ATCO.D.010 litera (a) punctul 2 subpunctul
(iv)]

CUPRINS
SUBIECT 1:
INTRODUCERE ÎN CURS
SUBIECT 2:
DREPTUL AVIAȚIEI
SUBIECT 3:
GESTIONAREA TRAFICULUI AERIAN
SUBIECT 4:
METEOROLOGIE
SUBIECT 5:
NAVIGAȚIE
SUBIECT 6:
AERONAVE
SUBIECT 7:
FACTORII UMANI
SUBIECT 8:
ECHIPAMENTELE ȘI SISTEMELE
SUBIECT 9:
MEDIUL PROFESIONAL
SUBIECT 10:
SITUAȚIILE ANORMALE ȘI DE URGENȚĂ
SUBIECT 1: INTRODUCERE ÎN CURS
TEMA INTR 1 – GESTIONAREA CURSULUI
Subtema INTR 1.1 – Introducere în curs
Subtema INTR 1.2 – Administrarea cursului
Subtema INTR 1.3 – Materiale de studiu și documente de pregătire
TEMA INTR 2 – INTRODUCERE ÎN CURSUL DE PREGĂTIRE ATC
Subtema INTR 2.1 – Conținutul cursului și organizare
Subtema INTR 2.2 – Spiritul pregătirii
Subtema INTR 2.3 – Procedura de evaluare
SUBIECT 2: DREPTUL AVIAȚIEI
TEMA LAW 1 – ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE COMPETENȚĂ ATCO
Subtema LAW 1.1 – Privilegii și condiții
TEMA LAW 2 – NORME ȘI REGLEMENTĂRI
Subtema LAW 2.1 – Rapoartele
Subtema LAW 2.2 – Spațiul aerian
TEMA LAW 3 – MANAGEMENTUL SIGURANȚEI ATC
Subtema LAW 3.1 – Procedura de feedback
Subtema LAW 3.2 – Investigațiile privind siguranța
SUBIECT 3: GESTIONAREA TRAFICULUI AERIAN
TEMA ATM 1 – FURNIZAREA SERVICIILOR
Subtema ATM 1.1 – Serviciul de control al traficului aerian (ATC)
Subtema ATM 1.2 – Serviciul de informare a zborurilor (FIS)
Subtema ATM 1.3 – Serviciul de alarmare (ALRS)
Subtema 1.4 – Capacitatea sistemului ATS și gestionarea fluxului de trafic aerian
Subtema ATM 1.5 – Managementul spațiului aerian (ASM)
TEMA ATM 2 – COMUNICAREA
Subtema ATM 2.1 – Comunicarea eficientă
TEMA ATM 3 – AUTORIZĂRILE ATC ȘI INSTRUCȚIUNILE ATC
Subtema ATM 3.1 – Autorizările ATC
Subtema ATM 3.2 – Instrucțiunile ATC
TEMA ATM 4 – COORDONAREA
Subtema ATM 4.1 – Necesitatea coordonării
Subtema ATM 4.2 – Instrumentele și metodele de coordonare
Subtema ATM 4.3 – Procedurile de coordonare
TEMA ARM 5 – ALTIMETRIA ȘI ALOCAREA NIVELURILOR DE ZBOR
Subtema ATM 5.1 – Altimetria
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Subtema ATM 5.2 – Distanța de trecere a obstacolelor de la sol
TEMA ATM 6 – EȘALONĂRILE
Subtema ATM 6.1 – Eșalonarea verticală
Subtema ATM 6.2 – Eșalonarea orizontală
TEMA ATM 7 – SISTEMELE DE EVITARE A COLIZIUNII ÎN ZBOR ȘI PLASELE DE
SIGURANȚĂ DE LA SOL
Subtema ATM 7.1 – Sistemele de evitare a coliziunii în zbor
TEMA ATM 8 – AFIȘAREA DATELOR
Subtema ATM 8.1 – Gestionarea datelor
Subtema ATM 9 – MEDIUL OPERAȚIONAL (SIMULAT)
Subtema ATM 9.1 – Integritatea mediului operațional
Subtema ATM 9.2 – Verificarea pertinenței procedurilor operaționale
Subtema ATM 9.3 – Transferul – preluarea
TEMA ATM 10 – FURNIZAREA SERVICIULUI DE CONTROL
Subtema ATM 10.1 – Responsabilitatea și prelucrarea informațiilor
Subtema ATM 10.2 – Controlul regional
Subtema ATM 10.3 – Procesul de gestionare a traficului
Subtema ATM 10.4 – Gestionarea traficului
TEMA ATM 11 – AȘTEPTAREA
Subtema ATM 11.1 – Procedurile generale de așteptare
Subtema ATM 11.2 – Aeronavele în așteptare
SUBIECT 4: METEOROLOGIE
TEMA MET 1 – FENOMENELE METEOROLOGICE
Subtema MET 1.1 – Fenomenele meteorologice
TEMA MET 2 – SURSELE DATELOR METEOROLOGICE
Subtema MET 2.1 – Sursele de informații meteorologice
SUBIECT 5: NAVIGAȚIE
TEMA NAV 1 – HĂRȚILE ȘI HĂRȚILE AERONAUTICE
Subtema NAV 1.1 – Hărțile și diagramele
TEMA NAV 2 – NAVIGAȚIA INSTRUMENTALĂ
Subtema NAV 2.1 – Sistemele de navigație
Subtema NAV 2.2 – Asistența în navigație
Subtema NAV 2.3 – Aplicațiile PBN
SUBIECT 6: AERONAVE
TEMA ACFT 1 – INSTRUMENTELE DE LA BORDUL AERONAVELOR
Subtema ACFT 1.1 – Instrumentele de la bordul aeronavelor
TEMA ACFT 2 – CATEGORIILE DE AERONAVE
Subtema ACFT 2.1 – Turbulențele de siaj
TEMA ACFT 3 – FACTORII CARE INFLUENȚEAZĂ PERFORMANȚELE AERONAVELOR
Subtema ACFT 3.1 – Factorii la urcare
Subtema ACFT 3.2 – Factorii de croazieră
Subtema ACFT 3.3 – Factorii la coborâre
Subtema ACFT 3.4 – Factorii economici
Subtema ACFT 3.5 – Factorii de mediu
TEMA ACFT 4 – DATELE PRIVIND AERONAVELE
Subtema ACFT 4.1 – Datele privind performanțele
SUBIECT 7: FACTORII UMANI
TEMA HUM 1 – FACTORII PSIHOLOGICI
Subtema HUM 1.1 – Factorii cognitivi
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TEMA HUM 2 – FACTORII MEDICALI ȘI FIZIOLOGICI
Subtema HUM 2.1 – Oboseala
Subtema HUM 2.2 – Condiția fizică
TEMA HUM 3 – FACTORII SOCIALI ȘI ORGANIZAȚIONALI
Subtema HUM 3.1 – Gestionarea resurselor de echipă (TRM)
Subtema HUM 3.2 – Munca în echipă și rolurile în echipă
Subtema HUMB 3.3 – Comportamentul responsabil
TEMA HUM 4 – STRESUL
Subtema HUM 4.1 – Stresul
Subtema HUM 4.2 – Gestionarea stresului
TEMA HUM 5 – EROAREA UMANĂ
Subtema HUM 5.1 – Eroarea umană
Subtema HUM 5.2 – Încălcarea regulilor
TEMA HUM 6 – LUCRUL ÎN COLABORARE
Subtema HUM 6.1 – Comunicarea
Subtema HUM 6.2 – Lucrul în colaborare în cadrul aceluiași domeniu de responsabilitate
Subtema HUM 6.3 – Lucrul în colaborare între diferite domenii de responsabilitate
Subtema HUM 6.4 – Colaborarea dintre controlor și pilot
SUBIECT 8: ECHIPAMENTELE ȘI SISTEMELE
TEMA EQPS 1 – COMUNICAȚIILE PRIN VOCE
Subtema EQPS 1.1 – Comunicațiile radio
Subtema EQPS 1.2 – Alte comunicații prin voce
TEMA EQPS 2 – AUTOMATIZAREA ÎN ATS
Subtema EQPS 2.1 – Rețeaua fixă de telecomunicații aeronautice (AFTN)
Subtema EQPS 2.2 – Schimbul automat de date
TEMA EQPS 3 – POSTUL DE LUCRU DE CONTROLOR
Subtema EQPS 3.1 – Operarea și monitorizarea echipamentelor
Subtema EQPS 3.2 – Afișajele care indică situarea aeronavelor și sistemele de informații
Subtema EQPS 3.3 – Sistemele de date de zbor
TEMA EQPS 4 – ECHIPAMENTELE VIITOARE
Subtema EQPS 4.1 – Noile evoluții
TEMA EQPS 5 – LIMITĂRILE ȘI DEGRADAREA ECHIPAMENTELOR ȘI A SISTEMELOR
Subtema EQPS 5.1 – Reacția la limitări
Subtema EQPS 5.2 – Degradarea echipamentelor de comunicații
Subtema EQPS 5.3 – Degradarea echipamentelor de navigație
SUBIECT 9: MEDIUL PROFESIONAL
TEMA PEN 1 – FAMILIARIZARE
Subtema PEN 1.1 – Vizită de studiu la centrul de control regional
TEMA PEN 2 – UTILIZATORII SPAȚIULUI AERIAN
Subtema PEN 2.1 – Contribuitorii la operațiunile civile ATS
Subtema PEN 2.2 – Contribuitorii la operațiunile militare ATS
TEMA PEN 3 – RELAȚIILE CU CLIENȚII
Subtema PEN 3.1 – Furnizarea serviciilor și cerințele utilizatorilor
TEMA PEN 4 – PROTECȚIA MEDIULUI
Subtema PEN 4.1 – Protecția mediului
SUBIECT 10: SITUAȚIILE ANORMALE ȘI DE URGENȚĂ
TEMA ABES 1 – SITUAȚIILE ANORMALE ȘI DE URGENȚĂ (ABES)
Subtema ABES 1.1 – Prezentarea generală a ABES
TEMA ABES 2 – ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETENȚELOR
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Subtema ABES 2.1 – Eficiența comunicării
Subtema ABES 2.2 – Evitarea supraîncărcării mintale
Subtema ABES 2.3 – Colaborarea aer-sol
TEMA ABES 3 – PROCEDURILE PENTRU SITUAȚIILE ANORMALE ȘI DE URGENȚĂ
Subtema ABES 3.1 – Aplicarea procedurilor pentru ABES
Subtema ABES 3.2 – Avariile radio
Subtema ABES 3.3 – Actele de intervenție ilicită și de amenințare cu bombă
Subtema ABES 3.4 – Aeronavele rătăcite sau neidentificate
Subtema ABES 3.5 – Devierile
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Apendicele nr.7 - Calificarea „control de apropiere, supraveghere” (APS)
[Referință: anexa I – Partea ATCO, subpartea D, secțiunea 2, ATCO.D.010 litera (a) punctul 2 subpunctul (v)]

CUPRINS
SUBIECT 1:
INTRODUCERE ÎN CURS
SUBIECT 2:
DREPTUL AVIAȚIEI
SUBIECT 3:
GESTIONAREA TRAFICULUI AERIAN
SUBIECT 4:
METEOROLOGIE
SUBIECT 5:
NAVIGAȚIE
SUBIECT 6:
AERONAVE
SUBIECT 7:
FACTORII UMANI
SUBIECT 8:
ECHIPAMENTELE ȘI SISTEMELE
SUBIECT 9:
MEDIUL PROFESIONAL
SUBIECT 10:
SITUAȚIILE ANORMALE ȘI DE URGENȚĂ
SUBIECT 11:
AERODROMURILE
SUBIECT 1: INTRODUCERE ÎN CURS
TEMA INTR 1 – GESTIONAREA CURSULUI
Subtema INTR 1.1 – Introducere în curs
Subtema INTR 1.2 – Administrarea cursului
Subtema INTR 1.3 – Materiale de studiu și documente de pregătire
TEMA INTR 2 – INTRODUCERE ÎN CURSUL DE PREGĂTIRE ATC
Subtema INTR 2.1 – Conținutul cursului și organizare
Subtema INTR 2.2 – Spiritul pregătirii
Subtema INTR 2.3 – Procedura de evaluare
SUBIECT 2: DREPTUL AVIAȚIEI
TEMA LAW 1 – ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE COMPETENȚĂ ATCO
Subtema LAW 1.1 – Privilegii și condiții
TEMA LAW 2 – NORME ȘI REGLEMENTĂRI
Subtema LAW 2.1 – Rapoartele
Subtema LAW 2.2 – Spațiul aerian
TEMA LAW 3 – MANAGEMENTUL SIGURANȚEI ATC
Subtema LAW 3.1 – Procedura de feedback
Subtema LAW 3.2 – Investigațiile privind siguranța
SUBIECT 3: GESTIONAREA TRAFICULUI AERIAN
TEMA ATM 1 – FURNIZAREA SERVICIILOR
Subtema ATM 1.1 – Serviciul de control al traficului aerian (ATC)
Subtema ATM 1.2 – Serviciul de informare a zborurilor (FIS)
Subtema ATM 1.3 – Serviciul de alarmare (ALRS)
Subtema 1.4 – Capacitatea sistemului ATS și gestionarea fluxului de trafic aerian
Subtema ATM 1.5 – Managementul spațiului aerian (ASM)
TEMA ATM 2 – COMUNICAREA
TEMA ATM 2.1 – Comunicarea eficientă
TEMA ATM 3 – AUTORIZĂRILE ATC ȘI INSTRUCȚIUNILE ATC
Subtema ATM 3.1 – Autorizările ATC
Subtema ATM 3.2 – Instrucțiunile ATC
TEMA ATM 4 – COORDONAREA
Subtema ATM 4.1 – Necesitatea coordonării
Subtema ATM 4.2 – Instrumentele și metodele de coordonare
Subtema ATM 4.3 – Procedurile de coordonare
TEMA ARM 5 – ALTIMETRIA ȘI ALOCAREA NIVELURILOR DE ZBOR
Subtema ATM 5.1 – Altimetria
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Subtema ATM 5.2 – Distanța de trecere a obstacolelor de la sol
TEMA ATM 6 – EȘALONĂRILE
Subtema ATM 6.1 – Eșalonarea verticală
Subtema ATM 6.2 – Eșalonarea longitudinală într-un mediu de supraveghere
Subtema ATM 6.3 – Delegarea eșalonării
Subtema ATM 6.4 – Eșalonarea bazată pe distanță în caz de turbulențe de siaj
Subtema ATM 6.5 – Eșalonarea bazată pe sistemele de supraveghere ATS
TEMA ATM 7 – SISTEMELE DE EVITARE A COLIZIUNII ÎN ZBOR ȘI PLASELE DE
SIGURANȚĂ DE LA SOL
Subtema ATM 7.1 – Sistemele de evitare a coliziunii în zbor
Subtema ATM 7.2 – Plasele de siguranță de la sol
TEMA ATM 8 – AFIȘAREA DATELOR
Subtema ATM 8.1 – Gestionarea datelor
Subtema ATM 9 – MEDIUL OPERAȚIONAL (SIMULAT)
Subtema ATM 9.1 – Integritatea mediului operațional
Subtema ATM 9.2 – Verificarea pertinenței procedurilor operaționale
Subtema ATM 9.3 – Transferul – preluarea
TEMA ATM 10 – FURNIZAREA SERVICIULUI DE CONTROL
Subtema ATM 10.1 – Responsabilitatea și prelucrarea informațiilor
Subtema ATM 10.2 – Serviciul de supraveghere ATS
Subtema ATM 10.3 – Procesul de gestionare a traficului
Subtema ATM 10.4 – Gestionarea traficului
Subtema ATM 10.5 – Serviciul de control cu asistență sistem avansată
TEMA ATM 11 – AȘTEPTAREA
Subtema ATM 11.1 – Procedurile generale de așteptare
Subtema ATM 11.2 – Aeronave angajate în apropiere
Subtema ATM 11.3 – Așteptarea într-un mediu de supraveghere
TEMA ATM 12 – IDENTIFICAREA
Subtema ATM 12.1 – Stabilirea identificării
Subtema ATM 12.2 – Menținerea identificării
Subtema ATM 12.3 – Pierderea identității
Subtema ATM 12.4 – Informațiile privind poziția
Subtema ATM 12.5 – Transferul identității
SUBIECT 4: METEOROLOGIE
TEMA MET 1 – FENOMENELE METEOROLOGICE
Subtema MET 1.1 – Fenomenele meteorologice
TEMA MET 2 – SURSELE DATELOR METEOROLOGICE
Subtema MET 2.1 – Sursele de informații meteorologice
SUBIECT 5: NAVIGAȚIE
TEMA NAV 1 – HĂRȚILE ȘI HĂRȚILE AERONAUTICE
Subtema NAV 1.1 – Hărțile și diagramele
TEMA NAV 2 – NAVIGAȚIA INSTRUMENTALĂ
Subtema NAV 2.1 – Sistemele de navigație
Subtema NAV 2.2 – Apropierea stabilizată
Subtema NAV 2.3 – Plecările și sosirile instrumentale
Subtema NAV 2.4 – Asistența în navigație
Subtema NAV 2.5 – Sistemele bazate pe sateliți
Subtema NAV 2.6 – Aplicațiile PBN
SUBIECT 6: AERONAVE
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TEMA ACFT 1 – INSTRUMENTELE DE LA BORDUL AERONAVELOR
Subtema ACFT 1.1 – Instrumentele de la bordul aeronavelor
TEMA ACFT 2 – CATEGORIILE DE AERONAVE
Subtema ACFT 2.1 – Turbulențele de siaj
Subtema ACFT 2.2 – Aplicarea categoriilor de apropieri ale OACI
TEMA ACFT 3 – FACTORII CARE INFLUENȚEAZĂ PERFORMANȚELE AERONAVELOR
Subtema ACFT 3.1 – Factorii la urcare
Subtema ACFT 3.2 – Factorii de croazieră
Subtema ACFT 3.3 – Factorii la coborâre și la apropierea inițială
Subtema ACFT 3.4 – Factorii la apropierea finală și la aterizare
Subtema ACFT 3.5 – Factorii economici
Subtema ACFT 3.6 – Factorii de mediu
TEMA ACFT 4 – DATELE PRIVIND AERONAVELE
Subtema ACFT 4.1 – Datele privind performanțele
SUBIECT 7: FACTORII UMANI
TEMA HUM 1 – FACTORII PSIHOLOGICI
Subtema HUM 1.1 – Factorii cognitivi
TEMA HUM 2 – FACTORII MEDICALI ȘI FIZIOLOGICI
Subtema HUM 2.1 – Oboseala
Subtema HUM 2.2 – Condiția fizică
TEMA HUM 3 – FACTORII SOCIALI ȘI ORGANIZAȚIONALI
Subtema HUM 3.1 – Gestionarea resurselor de echipă (TRM)
Subtema HUM 3.2 – Munca în echipă și rolurile în echipă
Subtema HUM 3.3 – Comportamentul responsabil
TEMA HUM 4 – STRESUL
Subtema HUM 4.1 – Stresul
Subtema HUM 4.2 – Gestionarea stresului
TEMA HUM 5 – EROAREA UMANĂ
Subtema HUM 5.1 – Eroarea umană
Subtema HUM 5.2 – Încălcarea regulilor
TEMA HUM 6 – LUCRUL ÎN COLABORARE
Subtema HUM 6.1 – Comunicarea
Subtema HUM 6.2 – Lucrul în colaborare în cadrul aceluiași domeniu de responsabilitate
Subtema HUM 6.3 – Lucrul în colaborare între diferite domenii de responsabilitate
Subtema HUM 6.4 – Colaborarea dintre controlor și pilot
SUBIECT 8: ECHIPAMENTELE ȘI SISTEMELE
TEMA EQPS 1 – COMUNICAȚIILE PRIN VOCE
Subtema EQPS 1.1 – Comunicațiile radio
Subtema EQPS 1.2 – Alte comunicații prin voce
TEMA EQPS 2 – AUTOMATIZAREA ÎN ATS
Subtema EQPS 2.1 – Rețeaua fixă de telecomunicații aeronautice (AFTN)
Subtema EQPS 2.2 – Schimbul automat de date
TEMA EQPS 3 – POSTUL DE LUCRU DE CONTROLOR
Subtema EQPS 3.1 – Operarea și monitorizarea echipamentelor
Subtema EQPS 3.2 – Afișajele care indică situarea aeronavelor și sistemele de informații
Subtema EQPS 3.3 – Sistemele de date de zbor
Subtema EQPS 3.4 – Utilizarea sistemului de supraveghere ATS
Subtema EQPS 3.5 – Sistemele avansate
TEMA EQPS 4 – ECHIPAMENTELE VIITOARE
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Subtema EQPS 4.1 – Noile evoluții
TEMA EQPS 5 – LIMITĂRILE ȘI DEGRADAREA ECHIPAMENTELOR ȘI A SISTEMELOR
Subtema EQPS 5.1 – Reacția la limitări
Subtema EQPS 5.2 – Degradarea echipamentelor de comunicații
Subtema EQPS 5.3 – Degradarea echipamentelor de navigație
Subtema EQPS 5.4 – Degradarea echipamentelor de supraveghere
Subtema EQPS 5.5 – Degradarea sistemului de prelucrare ATC
SUBIECT 9: MEDIUL PROFESIONAL
TEMA PEN 1 – FAMILIARIZARE
Subtema PEN 1.1 – Vizită de studiu la unitatea de control de apropiere
TEMA PEN 2 – UTILIZATORII SPAȚIULUI AERIAN
Subtema PEN 2.1 – Contribuitorii la operațiunile civile ATS
Subtema PEN 2.2 – Contribuitorii la operațiunile militare ATS
TEMA PEN 3 – RELAȚIILE CU CLIENȚII
Subtema PEN 3.1 – Furnizarea serviciilor și cerințele utilizatorilor
TEMA PEN 4 – PROTECȚIA MEDIULUI
Subtema PEN 4.1 – Protecția mediului
SUBIECT 10: SITUAȚIILE ANORMALE ȘI DE URGENȚĂ
TEMA ABES 1 – SITUAȚIILE ANORMALE ȘI DE URGENȚĂ (ABES)
Subtema ABES 1.1 – Prezentarea generală a ABES
TEMA ABES 2 – ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETENȚELOR
Subtema ABES 2.1 – Eficiența comunicării
Subtema ABES 2.2 – Evitarea supraîncărcării mintale
Subtema ABES 2.3 – Colaborarea aer-sol
TEMA ABES 3 – PROCEDURILE PENTRU SITUAȚIILE ANORMALE ȘI DE URGENȚĂ
Subtema ABES 3.1 – Aplicarea procedurilor pentru ABES
Subtema ABES 3.2 – Avariile radio
Subtema ABES 3.3 – Actele de intervenție ilicită și de amenințare cu bombă
Subtema ABES 3.4 – Aeronavele rătăcite sau neidentificate
Subtema ABES 3.5 – Devierile
Subtema ABES 3.6 – Avarii ale transponderului
SUBIECT 11: AERODROMURILE
TEMA AGA 1 – DATELE PRIVIND AERODROMUL, CONFIGURAȚIA ȘI COORDONAREA
Subtema AGA 1.1 – Definiții
Subtema AGA 1.2 – Coordonarea
TEMA AGA 2 – SUPRAFAȚA DE MIȘCARE
Subtema AGA 2.1 – Suprafața de mișcare
Subtema AGA 2.2 – Suprafața de manevră
Subtema AGA 2.3 – Pistele
TEMA AGA 3 – OBSTACOLELE
Subtema AGA 3.1 – Spațiul aerian liber de obstacole din jurul aerodromurilor
TEMA AGA 4 – ALTE ECHIPAMENTE
Subtema AGA 4.1 – Localizarea
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Apendicele nr.8 - Calificarea „control regional, supraveghere” (ACS)
[Referință: anexa I – Partea ATCO, subpartea D, secțiunea 2, ATCO.D.010 litera (a) punctul 2 subpunctul (vi)]

CUPRINS
SUBIECT 1:
INTRODUCERE ÎN CURS
SUBIECT 2:
DREPTUL AVIAȚIEI
SUBIECT 3:
GESTIONAREA TRAFICULUI AERIAN
SUBIECT 4:
METEOROLOGIE
SUBIECT 5:
NAVIGAȚIE
SUBIECT 6:
AERONAVE
SUBIECT 7:
FACTORII UMANI
SUBIECT 8:
ECHIPAMENTELE ȘI SISTEMELE
SUBIECT 9:
MEDIUL PROFESIONAL
SUBIECT 10:
SITUAȚIILE ANORMALE ȘI DE URGENȚĂ
SUBIECT 1: INTRODUCERE ÎN CURS
TEMA INTR 1 – GESTIONAREA CURSULUI
Subtema INTR 1.1 – Introducere în curs
Subtema INTR 1.2 – Administrarea cursului
Subtema INTR 1.3 – Materiale de studiu și documente de pregătire
TEMA INTR 2 – INTRODUCERE ÎN CURSUL DE PREGĂTIRE ATC
Subtema INTR 2.1 – Conținutul cursului și organizare
Subtema INTR 2.2 – Spiritul pregătirii
Subtema INTR 2.3 – Procedura de evaluare
SUBIECT 2: DREPTUL AVIAȚIEI
TEMA LAW 1 – ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE COMPETENȚĂ ATCO
Subtema LAW 1.1 – Privilegii și condiții
TEMA LAW 2 – NORME ȘI REGLEMENTĂRI
Subtema LAW 2.1 – Rapoartele
Subtema LAW 2.2 – Spațiul aerian
TEMA LAW 3 – MANAGEMENTUL SIGURANȚEI ATC
Subtema LAW 3.1 – Procedura de feedback
Subtema LAW 3.2 – Investigațiile privind siguranța
SUBIECT 3: GESTIONAREA TRAFICULUI AERIAN
TEMA ATM 1 – FURNIZAREA SERVICIILOR
Subtema ATM 1.1 – Serviciul de control al traficului aerian (ATC)
Subtema ATM 1.2 – Serviciul de informare a zborurilor (FIS)
Subtema ATM 1.3 – Serviciul de alarmare (ALRS)
Subtema 1.4 – Capacitatea sistemului ATS și gestionarea fluxului de trafic aerian
Subtema ATM 1.5 – Managementul spațiului aerian (ASM)
TEMA ATM 2 – COMUNICAREA
Subtema ATM 2.1 – Comunicarea eficientă
TEMA ATM 3 – AUTORIZĂRILE ATC ȘI INSTRUCȚIUNILE ATC
Subtema ATM 3.1 – Autorizările ATC
Subtema ATM 3.2 – Instrucțiunile ATC
TEMA ATM 4 – COORDONAREA
Subtema ATM 4.1 – Necesitatea coordonării
Subtema ATM 4.2 – Instrumentele și metodele de coordonare
Subtema ATM 4.3 – Procedurile de coordonare
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TEMA ARM 5 – ALTIMETRIA ȘI ALOCAREA NIVELURILOR DE ZBOR
Subtema ATM 5.1 – Altimetria
Subtema ATM 5.2 – Distanța de trecere a obstacolelor de la sol
TEMA ATM 6 – EȘALONĂRILE
Subtema ATM 6.1 – Eșalonarea verticală
Subtema ATM 6.2 – Eșalonarea longitudinală într-un mediu de supraveghere
Subtema ATM 6.3 – Eșalonarea bazată pe distanță în caz de turbulențe de siaj
Subtema ATM 6.4 – Eșalonarea bazată pe sistemele de supraveghere ATS
TEMA ATM 7 – SISTEMELE DE EVITARE A COLIZIUNII ÎN ZBOR ȘI PLASELE DE
SIGURANȚĂ DE LA SOL
Subtema ATM 7.1 – Sistemele de evitare a coliziunii în zbor
Subtema ATM 7.2 – Plasele de siguranță de la sol
TEMA ATM 8 – AFIȘAREA DATELOR
Subtema ATM 8.1 – Gestionarea datelor
Subtema ATM 9 – MEDIUL OPERAȚIONAL (SIMULAT)
Subtema ATM 9.1 – Integritatea mediului operațional
Subtema ATM 9.2 – Verificarea pertinenței procedurilor operaționale
Subtema ATM 9.3 – Transferul – preluarea
TEMA ATM 10 – FURNIZAREA SERVICIULUI DE CONTROL
Subtema ATM 10.1 – Responsabilitatea și prelucrarea informațiilor
Subtema ATM 10.2 – Serviciul de supraveghere ATS
Subtema ATM 10.3 – Procesul de gestionare a traficului
Subtema ATM 10.4 – Gestionarea traficului
Subtema ATM 10.5 – Serviciul de control cu asistență sistem avansată
TEMA ATM 11 – AȘTEPTAREA
Subtema ATM 11.1 – Procedurile generale de așteptare
Subtema ATM 11.2 – Aeronavele în așteptare
Subtema ATM 11.3 – Așteptarea într-un mediu de supraveghere
TEMA ATM 12 – IDENTIFICAREA
Subtema ATM 12.1 – Stabilirea identificării
Subtema ATM 12.2 – Menținerea identificării
Subtema ATM 12.3 – Pierderea identității
Subtema ATM 12.4 – Informațiile privind poziția
Subtema ATM 12.5 – Transferul identității
SUBIECT 4: METEOROLOGIE
TEMA MET 1 – FENOMENELE METEOROLOGICE
Subtema MET 1.1 – Fenomenele meteorologice
TEMA MET 2 – SURSELE DATELOR METEOROLOGICE
Subtema MET 2.1 – Sursele de informații meteorologice
SUBIECT 5: NAVIGAȚIE
TEMA NAV 1 – HĂRȚILE ȘI HĂRȚILE AERONAUTICE
Subtema NAV 1.1 – Hărțile și diagramele
TEMA NAV 2 – NAVIGAȚIA INSTRUMENTALĂ
Subtema NAV 2.1 – Sistemele de navigație
Subtema NAV 2.2 – Asistența în navigație
Subtema NAV 2.3 – Aplicațiile PBN
SUBIECT 6: AERONAVE
TEMA ACFT 1 – INSTRUMENTELE DE LA BORDUL AERONAVELOR
Subtema ACFT 1.1 – Instrumentele de la bordul aeronavelor
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TEMA ACFT 2 – CATEGORIILE DE AERONAVE
Subtema ACFT 2.1 – Turbulențele de siaj
TEMA ACFT 3 – FACTORII CARE INFLUENȚEAZĂ PERFORMANȚELE AERONAVELOR
Subtema ACFT 3.1 – Factorii la urcare
Subtema ACFT 3.2 – Factorii de croazieră
Subtema ACFT 3.3 – Factorii la coborâre
Subtema ACFT 3.4 – Factorii economici
Subtema ACFT 3.5 – Factorii de mediu
TEMA ACFT 4 – DATELE PRIVIND AERONAVELE
Subtema ACFT 4.1 – Datele privind performanțele
SUBIECT 7: FACTORII UMANI
TEMA HUM 1 – FACTORII PSIHOLOGICI
Subtema HUM 1.1 – Factorii cognitivi
TEMA HUM 2 – FACTORII MEDICALI ȘI FIZIOLOGICI
Subtema HUM 2.1 – Oboseala
Subtema HUM 2.2 – Condiția fizică
TEMA HUM 3 – FACTORII SOCIALI ȘI ORGANIZAȚIONALI
Subtema HUM 3.1 – Gestionarea resurselor de echipă (TRM)
Subtema HUM 3.2 – Munca în echipă și rolurile în echipă
Subtema HUM 3.3 – Comportamentul responsabil
TEMA HUM 4 – STRESUL
Subtema HUM 4.1 – Stresul
Subtema HUM 4.2 – Gestionarea stresului
TEMA HUM 5 – EROAREA UMANĂ
Subtema HUM 5.1 – Eroarea umană
Subtema HUM 5.2 – Încălcarea regulilor
TEMA HUM 6 – LUCRUL ÎN COLABORARE
Subtema HUM 6.1 – Comunicarea
Subtema HUM 6.2 – Lucrul în colaborare în cadrul aceluiași domeniu de responsabilitate
Subtema HUM 6.3 – Lucrul în colaborare între diferite domenii de responsabilitate
Subtema HUM 6.4 – Colaborarea dintre controlor și pilot
SUBIECT 8: ECHIPAMENTELE ȘI SISTEMELE
TEMA EQPS 1 – COMUNICAȚIILE PRIN VOCE
Subtema EQPS 1.1 – Comunicațiile radio
Subtema EQPS 1.2 – Alte comunicații prin voce
TEMA EQPS 2 – AUTOMATIZAREA ÎN ATS
Subtema EQPS 2.1 – Rețeaua fixă de telecomunicații aeronautice (AFTN)
Subtema EQPS 2.2 – Schimbul automat de date
TEMA EQPS 3 – POSTUL DE LUCRU DE CONTROLOR
Subtema EQPS 3.1 – Operarea și monitorizarea echipamentelor
Subtema EQPS 3.2 – Afișajele care indică situarea aeronavelor și sistemele de informații
Subtema EQPS 3.3 – Sistemele de date de zbor
Subtema EQPS 3.4 – Utilizarea sistemului de supraveghere ATS
Subtema EQPS 3.5 – Sistemele avansate
TEMA EQPS 4 – ECHIPAMENTELE VIITOARE
Subtema EQPS 4.1 – Noile evoluții
TEMA EQPS 5 – LIMITĂRILE ȘI DEGRADAREA ECHIPAMENTELOR ȘI A SISTEMELOR
Subtema EQPS 5.1 – Reacția la limitări
Subtema EQPS 5.2 – Degradarea echipamentelor de comunicații
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Subtema EQPS 5.3 – Degradarea echipamentelor de navigație
Subtema EQPS 5.4 – Degradarea echipamentelor de supraveghere
Subtema EQPS 5.5 – Degradarea sistemului de prelucrare ATC
SUBIECT 9: MEDIUL PROFESIONAL
TEMA PEN 1 – FAMILIARIZARE
Subtema PEN 1.1 – Vizită de studiu la centrul de control regional
TEMA PEN 2 – UTILIZATORII SPAȚIULUI AERIAN
Subtema PEN 2.1 – Contribuitorii la operațiunile civile ATS
Subtema PEN 2.2 – Contribuitorii la operațiunile militare ATS
TEMA PEN 3 – RELAȚIILE CU CLIENȚII
Subtema PEN 3.1 – Furnizarea serviciilor și cerințele utilizatorilor
TEMA PEN 4 – PROTECȚIA MEDIULUI
Subtema PEN 4.1 – Protecția mediului
SUBIECT 10: SITUAȚIILE ANORMALE ȘI DE URGENȚĂ
TEMA ABES 1 – SITUAȚIILE ANORMALE ȘI DE URGENȚĂ (ABES)
Subtema ABES 1.1 – Prezentarea generală a ABES
TEMA ABES 2 – ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETENȚELOR
Subtema ABES 2.1 – Eficiența comunicării
Subtema ABES 2.2 – Evitarea supraîncărcării mintale
Subtema ABES 2.3 – Colaborarea aer-sol
TEMA ABES 3 – PROCEDURILE PENTRU SITUAȚIILE ANORMALE ȘI DE URGENȚĂ
Subtema ABES 3.1 – Aplicarea procedurilor pentru ABES
Subtema ABES 3.2 – Avariile radio
Subtema ABES 3.3 – Actele de intervenție ilicită și de amenințare cu bombă
Subtema ABES 3.4 – Aeronavele rătăcite sau neidentificate
Subtema ABES 3.5 – Devierile
Subtema ABES 3.6 – Avarii ale transponderului
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