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Proiect de 

REGULAMENT (UE) nr. …/... AL COMISIEI 

din […] 

privind eliberarea licenţelor şi certificatelor medicale pentru controlorii de trafic aerian 

(Text cu relevanţă pentru SEE) 

COMISIA EUROPEANĂ, 

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 100 
alineatul (2), 

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei 
Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE, a 
Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 şi a Directivei 2004/36/CE1, astfel cum a fost modificată 
prin Regulamentul (CE) nr. 1108/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 
octombrie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 în domeniul 
aerodromurilor, al gestionării traficului aerian şi al serviciilor de navigaţie aeriană şi de 
abrogare a Directivei 2006/23/CE2, în special articolul 8c alineatul (10), 

întrucât: 

(1) Punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 216/2008, astfel cum a fost modificat 
prin Regulamentul (CE) nr. 1108/2009 în domeniul aerodromurilor, al gestionării 
traficului aerian şi al serviciilor de navigaţie aeriană şi de abrogare a Directivei 
2006/23/CE (denumit în continuare regulamentul de bază), precum şi noua legislaţie 
pentru cerul unic european II3 necesită stabilirea unor norme de punere în aplicare mai 
detaliate, în special cele legate de eliberarea licenţelor pentru controlorii de trafic 
aerian, pentru menţinerea unui nivel uniform în domeniul aviaţiei civile europene, cu 
scopul atingerii celor mai înalte standarde de responsabilitate şi competenţă, al 
îmbunătăţirii disponibilităţii controlorilor de trafic aerian şi al promovării recunoaşterii 
reciproce a licenţelor, odată cu îndeplinirea obiectivului de îmbunătăţire globală a 
siguranţei traficului aerian şi a competenţei personalului.  

(2) Regulamentul de bază stabileşte cerinţele esenţiale comune pentru atingerea un nivel 
înalt şi unitar de siguranţă a aviaţiei civile şi de protecţie a mediului înconjurător; 
regulamentul prevede adoptarea de către Comisie a normelor necesare de punere în 
aplicare; înfiinţează „Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei“ (denumită în 
continuare „agenţia“), care să sprijine Comisia în elaborarea normelor de punere în 
aplicare. 

                                                 
1 JO L 79, 19.3.2008, p. 1. 
2 JO L 309, 24.11.2009, p. 51. 
3 Regulamentul (CE) nr. 1070/2009 al Parlamentului European �i al Consiliului din 21 octombrie 2009 de 
modificare a Regulamentelor (CE) nr. 549/2004, (CE) nr. 550/2004, (CE) nr. 551/2004 �i (CE) nr. 552/2004 în 
vederea îmbunătă�irii performan�ei �i durabilită�ii sistemului aviatic european (JO L 300, 14.11.2009, p. 34). 
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(3) Este necesar să se adopte cerinţe tehnice şi proceduri administrative privind eliberarea 
licenţelor şi a certificatelor medicale pentru controlorii de trafic aerian, care fac 
obiectul regulamentului de bază; astfel de cerinţe şi proceduri trebuie să specifice 
condiţiile de eliberare, menţinere, modificare, suspendare sau revocare a licenţelor şi 
certificatelor corespunzătoare. 

(4) Introducerea unei licenţe comunitare printr-o directivă se dovedeşte o modalitate 
eficientă de recunoaştere a rolului specific pe care controlorii de trafic aerian îl joacă 
în efectuarea controlului traficului aerian în condiţii de siguranţă. Stabilirea 
standardelor de competenţă la nivel comunitar reduce fragmentarea în acest domeniu, 
permiţând astfel o organizare mai eficientă a activităţii, în cadrul unei colaborări 
regionale din ce în ce mai intense între furnizorii de servicii de navigaţie aeriană. Prin 
urmare, păstrarea şi îmbunătăţirea programului comun de eliberare a licenţelor pentru 
controlorii de trafic aerian în Uniunea Europeană este un element esenţial al sistemului 
european de control al traficului aerian. 

(5) Directiva 2006/23/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2006 
privind licenţa comunitară de controlor de trafic aerian4 a fost abrogată fără a aduce 
atingere licenţelor deja obţinute de persoane şi organizaţii în conformitate cu 
respectiva directivă. 

(6) Pentru a fi coerente cu sistemul de reglementare a siguranţei din aviaţia europeană, 
dispoziţiile directivei trebuie transpuse într-un Regulament al Comisiei, astfel încât să 
asigure un nivel unitar comun de siguranţă. Acest lucru contribuie la consolidarea 
recunoaşterii reciproce a licenţelor. 

(7) Cerinţele prezentului regulament trebuie să reflecte stadiul actual al tehnicii, incluzând 
cele mai bune practici şi progresele ştiinţifice şi tehnice în domeniul instruirii 
controlorilor de trafic aerian. Iniţial, acestea ar trebui elaborate pe baza prevederilor 
respectivei directive şi trebuie să asigure statelor membre o transpunere comună a 
standardelor şi practicilor recomandate stabilite prin Convenţia privind aviaţia civilă 
internaţională, semnată pe 7 decembrie 1944, şi a cerinţelor de reglementare a 
siguranţei adoptate de către Organizaţia Europeană pentru Siguranţa Navigaţiei 
Aeriene (Eurocontrol) stabilite prin Convenţia internaţională din 13 decembrie 1960. 

(8) Nevoia de a asigura uniformitatea în aplicarea cerinţelor privind eliberarea licenţelor şi 
a certificatelor medicale pentru controlorii de trafic aerian impune ca procedurile 
comune să fie respectate de către autorităţile competente din statele membre şi, dacă 
este cazul, agenţia trebuie să evalueze conformitatea cu aceste cerinţe; agenţia trebuie 
să elaboreze specificaţii de certificare, mijloace acceptabile de punere în conformitate 
şi materiale de îndrumare pentru a favoriza uniformitatea necesară în reglementare. 

(9) Caracteristicile speciale ale traficului aerian din Uniunea Europeană necesită 
introducerea şi aplicarea eficientă a standardelor comune de competenţă pentru 
controlorii de trafic aerian angajaţi de furnizorii de servicii de navigaţie aeriană care 
asigură ATM/ANS pentru public. 

(10) Cu toate acestea, statele membre trebuie să se asigure, pe cât posibil, că serviciile 
oferite sau puse la dispoziţie de către personalul militar publicului asigură un nivel de 
siguranţă care să fie cel puţin echivalent cu nivelul impus de cerinţele esenţiale 
stabilite în anexa Vb la Regulamentul (CE) nr. 216/2008. De aceea, statele membre 
pot, de asemenea, să decidă aplicarea principiilor prezentului regulament pentru 

                                                 
4 JO L 114, 27.4.2006, p. 22. 
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personalul militar care furnizează servicii publicului prevăzut la articolul 1 
alineatul (2) litera (c) din respectivul regulament. 

(11) Autorităţile care efectuează supravegherea şi verificarea conformităţii trebuie să aibă 
suficientă independenţă faţă de furnizorii de servicii de navigaţie aeriană şi 
organizaţiile de formare. De asemenea, autorităţile trebuie să aibă în continuare 
capacitatea de a-şi îndeplini sarcinile în mod eficient. Autoritatea competentă 
desemnată în sensul prezentului regulament poate fi acelaşi organism sau aceleaşi 
organisme desemnate sau stabilite în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul 
(CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 martie 2004 de 
stabilire a cadrului pentru crearea cerului unic european5, astfel cum a fost modificat 
prin Regulamentul (CE) nr. 1070/2009. Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei 
trebuie să acţioneze, în calitate de autoritate competentă în sensul prezentului 
regulament, pentru a elibera şi a reînnoi certificatele organizaţiilor de formare a 
controlorilor de trafic aerian aflate în afara teritoriului statelor membre şi, dacă este 
cazul, ale personalului acestora. 

(12) Furnizarea de servicii de navigaţie aeriană impune existenţa unui personal cu înaltă 
calificare, a cărei competenţă poate fi dovedită prin mai multe mijloace. Maniera 
adecvată pentru controlorii de trafic aerian este păstrarea unui program comun de 
eliberare a licenţelor pentru controlorii de trafic aerian din Uniunea Europeană, cu 
scopul de a fi considerat un fel de diplomă pentru fiecare controlor de trafic aerian în 
parte. Calificarea de pe o licenţă indică tipul de serviciu de trafic aerian pe care un 
controlor de trafic aerian are competenţa să-l furnizeze. În acelaşi timp, atestările 
incluse pe licenţă reflectă atât competenţele profesionale specifice unui controlor, cât 
şi autorizaţia emisă de autorităţile de supraveghere prin care acesta este abilitat să 
furnizeze servicii pentru un sector anume sau pentru un grup de sectoare. De aceea, 
atunci când eliberează licenţe sau extind valabilitatea atestărilor, autorităţile trebuie să 
fie capabile să evalueze competenţa controlorilor de trafic aerian. De asemenea, 
autorităţile competente trebuie să poată suspenda o licenţă, calificări sau atestări, în 
momentul în care competenţa se află sub semnul întrebării. 

(13) Recunoscând necesitatea de a consolida o cultură a siguranţei, în special prin punerea 
în aplicare a unei raportări credibile a incidentelor şi a principiilor Just Culture, cu 
scopul de a învăţa din incidente, prezentul regulament nu trebuie să stabilească o 
legătură automată între un incident şi suspendarea licenţei, calificării sau atestării. 
Revocarea unei licenţe trebuie considerată ca o decizie de luat în ultimă instanţă pentru 
cazuri extreme. 

(14) Pentru a consolida încrederea statelor membre în sistemele reciproce de eliberare a 
licenţelor, normele comunitare privind obţinerea şi menţinerea în vigoare a licenţelor 
sunt indispensabile. Prin urmare, este important, pentru asigurarea celui mai înalt nivel 
de siguranţă, să se armonizeze cerinţele privind calificările, competenţa şi accesul la 
profesia de controlor de trafic aerian. Aceasta ar trebui să ducă la furnizarea unor 
servicii de control al traficului aerian sigure, de înaltă calitate, precum şi la 
recunoaşterea licenţelor în întreaga Comunitate, astfel încât să crească libertatea de 
circulaţie şi disponibilitatea controlorilor de trafic aerian. 

(15) Prezentul regulament nu trebuie să aibă drept consecinţă eludarea dispoziţiilor interne 
în vigoare care reglementează drepturile şi obligaţiile aplicabile raportului de muncă 
dintre angajator şi candidaţii la posturile de controlor de trafic aerian. 

                                                 
5 JO L 96, 31.3.2004, p. 10. 
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(16) Pentru a aduce competenţele la un nivel comparabil în întreaga Uniune Europeană, 
acestea trebuie să fie structurate într-un mod clar şi general acceptat. Aceasta va 
contribui la garantarea siguranţei nu doar în cadrul spaţiului aerian aflat sub controlul 
unui furnizor de servicii de navigaţie aeriană, ci în special la interfaţa dintre diferiţi 
furnizori de servicii. 

(17) În cazul a numeroase incidente şi accidente, comunicarea joacă un rol semnificativ. În 
consecinţă, prezentul regulament aprofundează cerinţele privind cunoştinţele 
lingvistice adoptate de Organizaţia de Aviaţie Civilă Internaţională (OACI) şi pune la 
dispoziţie mijloacele de aplicare a acestor standarde recunoscute la nivel internaţional. 
Trebuie respectate principiile de nediscriminare, transparenţă şi proporţionalitate în 
materie de cerinţe lingvistice, pentru a încuraja astfel libera circulaţie şi, totodată, 
pentru a garanta siguranţa. 

(18) Obiectivele formării iniţiale sunt prezentate în orientările privind programa comună de 
bază pentru formarea iniţială a controlorilor de trafic aerian elaborate la solicitarea 
membrilor Eurocontrol şi sunt considerate standarde corespunzătoare. În cazul 
pregătirii în cadrul unităţii, lipsa unor standarde general acceptate trebuie să fie 
compensată printr-o serie de măsuri, inclusiv aprobarea examinatorilor, care ar trebui 
să garanteze standarde de competenţă ridicate. Acest lucru este cu atât mai important 
cu cât formarea în cadrul unităţii este foarte costisitoare şi decisivă din punctul de 
vedere al siguranţei. De asemenea, OACI a elaborat standarde şi pentru domenii în 
care nu există cerinţe privind formarea comune la nivel european. În absenţa cerinţelor 
privind formarea comune la nivel european, statele membre pot utiliza asemenea 
standarde OACI.  

(19) Cerinţele privind certificarea medicală sunt elaborate la cererea statelor membre 
Eurocontrol şi sunt considerate standarde corespunzătoare în scopul asigurării 
respectării prezentului regulament. 

(20) Eliberarea de certificate medicale trebuie să se facă cu respectarea cerinţelor pentru 
certificarea medicală europeană categoria a 3-a pentru controlorii de trafic aerian 
stabilite de Eurocontrol. 

(21) Certificarea organizaţiilor de formare ar trebui să fie considerată, din punctul de 
vedere al siguranţei, drept unul dintre factorii determinanţi care contribuie la calitatea 
formării. Formarea ar trebui privită ca un serviciu similar serviciilor de navigaţie 
aeriană, care fac, de asemenea, obiectul unui proces de certificare. Prezentul 
regulament ar trebui să ofere posibilitatea de a certifica formarea în funcţie de tipul de 
formare, pachetul de servicii de formare sau pachetul de servicii de formare şi 
navigaţie aeriană, fără a pierde din vedere caracteristicile specifice ale formării. 

(22) Prezentul regulament confirmă jurisprudenţa constantă a Curţii de Justiţie a 
Comunităţilor Europene în domeniul recunoaşterii reciproce a diplomelor şi al liberei 
circulaţii a lucrătorilor. Principiul proporţionalităţii, justificările întemeiate privind 
impunerea măsurilor compensatorii şi punerea în aplicare a procedurilor 
corespunzătoare de recurs constituie principiile de bază care trebuie să devină 
aplicabile în sectorul gestionării traficului aerian într-o manieră mult mai vizibilă. 
Statele membre ar trebui să aibă dreptul de a refuza recunoaşterea licenţelor care nu au 
fost eliberate în conformitate cu prezentul regulament. Având în vedere că prezentul 
regulament are ca obiectiv facilitarea recunoaşterii reciproce a licenţelor, el nu 
reglementează condiţiile privind accesul la încadrare în muncă. 
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(23) Profesia de controlor de trafic aerian face obiectul unor inovaţii tehnice care impun 
actualizarea regulată a competenţelor controlorilor. Prezentul regulament ar trebui să 
permită aceste adaptări la dezvoltarea tehnologică şi ştiinţifică prin recurgerea la 
procedura pentru actele delegate. 

(24) Prezentul regulament poate avea un impact asupra metodelor zilnice de lucru ale 
controlorilor de trafic aerian. Partenerii sociali ar trebui informaţi şi consultaţi în mod 
corespunzător cu privire la toate măsurile care au implicaţii sociale semnificative. 

Prin urmare, Comitetul de dialog sectorial înfiinţat prin Decizia 98/500/CE a Comisiei 
din 20 mai 1998 privind constituirea comitetelor de dialog sectorial, menite să 
promoveze dialogul între partenerii sociali la nivel european6 , a fost consultat şi ar 
trebui să fie consultat şi cu privire la noile dispoziţii de aplicare adoptate de Comisie. 

(25) Condiţiile generale de obţinere a licenţei din prezent, în măsura în care acestea se 
referă la vârstă, cerinţele privind educaţia şi formarea iniţială, nu ar trebui să afecteze 
titularii actuali ai licenţelor. Licenţele şi certificatele medicale emise de statele 
membre în conformitate cu Directiva 2006/23/CE trebuie considerate ca fiind emise în 
conformitate cu prezentul regulament, pentru a asigura o tranziţie fără dificultăţi 
pentru toţi titularii de licenţă şi pentru autorităţile competente. 

(26) Trebuie acordate perioade de tranziţie cu scopul de a permite continuarea aplicării în 
mod tranzitoriu a practicilor naţionale divergente cu privire la aspecte în legătură cu 
care nu s-au elaborat încă reglementări în timpul procedurii accelerate aplicate pentru 
aceste măsuri de punere în aplicare din prima fază. 

(27) Agenţia trebuie să facă o evaluare a sistemului european de eliberare a licenţelor de 
controlor de trafic aerian şi a îmbunătăţirilor ulterioare necesare pentru o „abordare 
globală a sistemului aeronautic“ şi pentru a realiza conformitatea totală cu cerinţele 
esenţiale descrise în anexa Vb la Regulamentul (CE) nr. 216/2008, cu scopul de a 
înainta un aviz al Comisiei care să cuprindă posibile modificări ale prezentului 
regulament. 

(28) Acest aviz ar trebui să abordeze acele probleme, în cazul cărora, în prezent, având în 
vedere procedura accelerată, nu a existat nicio posibilitate de elaborare a normelor 
comune în locul dispoziţiilor divergente de la nivel naţional şi, astfel, se propune 
menţinerea aplicabilităţii legislaţiei naţionale a statelor membre, unde este cazul, pe o 
bază tranzitorie. 

(29) Măsurile prevăzute de prezentul regulament se bazează pe conţinutul avizului7 emis de 
Agenţia Europeană pentru Siguranţă a Aviaţiei în conformitate cu articolele 17 
alineatul (2) litera (b) şi 19 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008. 

(30) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului 
instituit în temeiul articolului 65 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

CAPITOLUL 1 

PRINCIPII DE BAZĂ 

                                                 
6 JO L 225, 12.8.1998, p. 27. Decizia astfel cum a fost modificată prin Actul de aderare din 2003. 
7 Avizul nr. 03/2010. 
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Articolul 1 
Obiectiv 

Obiectivul prezentului regulament îl reprezintă creşterea standardelor de siguranţă şi 
îmbunătăţirea funcţionării sistemului comunitar de control al traficului aerian, prin eliberarea 
unei licenţe comunitare de controlor de trafic aerian pe baza cerinţelor comune privind 
eliberarea licenţelor. 

Articolul 2 
Obiectul şi domeniul de aplicare 

1. Prezentul regulament stabileşte cerinţele comune pentru eliberarea, suspendarea şi 
revocarea licenţelor de controlor de trafic aerian şi controlor de trafic aerian stagiar a 
calificărilor, atestărilor, certificatelor medicale asociate, precum şi condiţiile de 
validitate, reînnoire, revalidare şi utilizare. 

2. Prezentul regulament se aplică: 

– controlorilor de trafic aerian stagiari şi 

— controlorilor de trafic aerian care îşi exercită atribuţiile în temeiul 
regulamentului de bază, precum şi persoanelor şi organizaţiilor implicate în 
acordarea de licenţe, asigurarea de formare, testare, verificare sau evaluare medicală 
a candidaţilor în conformitate cu prezentul regulament.  

3. Sub rezerva articolului 1 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008, statele 
membre trebuie, în măsura în care este posibil, să se asigure că serviciile furnizate 
sau puse la dispoziţia publicului de către personalul militar, servicii la care se face 
referire la articolul 1 alineatul (2) litera (c) din respectivul regulament, oferă un nivel 
de siguranţă cel puţin echivalent cu nivelul rezultat din aplicarea cerinţelor esenţiale, 
definite în Anexa Vb la acel Regulament.  

4. Cu scopul de a obţine un nivel unic de siguranţă în spaţiul aerian european, statele 
membre pot să decidă aplicarea principiilor prezentului regulament pentru personalul 
militar care furnizează servicii publicului, la care se face referire la articolul 1 
alineatul (2) litera (c) din respectivul regulament. 

5. Serviciile de control al traficului aerian pentru care se aplică Regulamentul (CE) 
nr. 216/2008 se asigură de către controlorii de trafic aerian pentru care s-a eliberat o 
licenţă în conformitate cu prezentul regulament. 

Articolul 3 
Definiţii 

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiţii: 

1. „serviciu de control al traficului aerian“ înseamnă un serviciu furnizat în scopul 
prevenirii coliziunilor dintre aeronave şi, în zona de manevră, dintre aeronave şi 
obstacole, precum şi în scopul accelerării şi menţinerii unui flux organizat al 
traficului aerian; 

2. „furnizor de servicii de navigaţie aeriană“ înseamnă orice entitate publică sau privată 
care furnizează servicii de navigaţie aeriană pentru traficul aerian general; 

3. „trafic aerian general“ înseamnă toate mişcările aeronavelor civile, precum şi toate 
mişcările aeronavelor de stat (inclusiv aeronave militare, cele ale serviciilor vamale 
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şi poliţieneşti), atunci când aceste mişcări se desfăşoară în conformitate cu 
procedurile OACI; 

4. „licenţă“ înseamnă un certificat, indiferent de numele sub care acesta este cunoscut, 
eliberat şi atestat în conformitate cu prezentul regulament şi care autorizează titularul 
său legal să furnizeze servicii de control al traficului aerian în conformitate cu 
calificările şi atestările conţinute în acesta; 

5. „calificare" înseamnă autorizarea înscrisă pe o licenţă sau asociată acesteia şi care 
face parte integrantă din aceasta din urmă, care precizează condiţiile specifice, 
privilegiile sau restricţiile aplicabile respectivei licenţe; 

6. „atestarea calificării“ înseamnă autorizarea înscrisă pe o licenţă şi care face parte din 
aceasta, care prezintă condiţiile speciale, privilegiile sau limitările aplicabile 
respectivei calificări; 

7. „atestare de unitate“ înseamnă autorizarea înscrisă pe o licenţă şi care face parte din 
aceasta, care prezintă indicatorul OACI de amplasament şi sectoarele şi/sau posturile 
în care titularul licenţei este competent să-şi desfăşoare activitatea; 

8. „atestare lingvistică“ înseamnă autorizarea înscrisă pe o licenţă şi care face parte din 
aceasta, care prezintă competenţele lingvistice ale titularului; 

9. „atestare de instructor“ înseamnă autorizarea înscrisă pe o licenţă şi care face parte 
din aceasta, care prezintă competenţa titularului de a furniza servicii de formare 
profesională practică; 

10. „indicator OACI de amplasament“ înseamnă codul din patru litere formulat în 
conformitate cu normele prevăzute de OACI în manualul său DOC 7910 şi atribuit 
locaţiei unei staţii aeronautice fixe; 

11. „sector“ înseamnă o parte dintr-o zonă de control şi/sau o parte dintr-o regiune şi/sau 
dintr-o regiune superioară de informare privind zborurile; 

12. „formare“ reprezintă totalitatea cursurilor teoretice, exerciţiilor practice, inclusiv 
simulări şi a formărilor practice necesare pentru a obţine şi menţine competenţele 
pentru furnizarea de servicii de control al traficului aerian sigure şi de o înaltă 
calitate; aceasta este constituită din: 

(a) formare iniţială, care constă în formare de bază şi formarea calificărilor 
necesare pentru eliberarea unei licenţe de stagiar; 

(b) formare în cadrul unităţii, inclusiv formare tranzitorie prealabilă formării 
practice şi formare practică, necesare pentru eliberarea unei licenţe de controlor 
de trafic aerian; 

(c) formare continuă, care permite menţinerea valabilităţii atestărilor licenţei; 

(d) formarea practică a instructorilor formatori, necesară pentru eliberarea atestării 
de instructor; 

(e) formarea titularilor de licenţă care au dreptul să acţioneze în calitate de 
examinatori şi/sau evaluatori ai competenţelor, în conformitate cu articolul 23; 

13. „organizaţie de formare“ înseamnă o organizaţie certificată de autoritatea competentă 
pentru a furniza unul sau mai multe tipuri de servicii de formare; 

14. „program de competenţă de unitate“ înseamnă un program aprobat care prezintă 
metoda prin care unitatea menţine competenţa titularilor săi de licenţă; 
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15. „program de formare în cadrul unităţii“ înseamnă un plan aprobat care prezintă în 
detalii etapele şi durata necesară a formării pentru a permite punerea în aplicare 
locală a procedurilor unităţii în zona aflată sub supravegherea unui instructor 
competent în formarea practică. 

Articolul 4 
Autoritatea competentă 

În sensul prezentului regulament, autoritatea competentă este autoritatea desemnată sau 
stabilită de fiecare stat membru ca propria autoritate naţională de supraveghere, în scopul 
asumării acestor sarcini repartizate respectivei autorităţi prin prezentul regulament, cu 
excepţia organizaţiilor de certificare şi formare prevăzute la articolul 26, pentru care 
autoritatea competentă este: 

(a) autoritatea desemnată sau stabilită de fiecare stat membru pe teritoriul căruia 
solicitantul îşi are principalul sediu de operare; 

(b) agenţia, dacă solicitantul are principalul sediu de operare în afara teritoriului statelor 
membre. 

CAPITOLUL II 

PRINCIPIILE CU PRIVIRE LA ELIBERAREA LICENŢELOR 

Articolul 5 
Solicitarea şi eliberarea licenţelor, calificărilor, atestărilor şi certificatelor medicale 

1. O solicitare de emitere, revalidare şi reînnoire a licenţelor, a calificărilor asociate, a 
atestărilor şi a certificatelor medicale se înaintează autorităţii competente sub o formă 
şi într-un mod stabilit de către aceasta. 

2. Cererea trebuie însoţită de dovada că solicitantul este competent să exercite activităţi 
de controlor de trafic aerian sau de controlor de trafic aerian stagiar, în conformitate 
cu cerinţele stabilite prin prezentul regulament. 

Dovezile care demonstrează competenţele lor vizează cunoştinţele, experienţa, 
competenţele profesionale şi lingvistice ale acestora. 

3. Licenţa sau certificatul conţine toate informaţiile relevante legate de privilegiile 
acordate printr-un astfel de document. 

4. Licenţa rămâne proprietatea persoanei căreia îi este eliberată şi care o semnează. 

5. În conformitate cu articolul 21 alineatul (2): 

(a) licenţa, calificările sau atestările pot fi suspendate atunci când există îndoieli cu 
privire la competenţa controlorului de trafic aerian sau în caz de abatere; 

(b) licenţa poate fi retrasă în caz de neglijenţă gravă sau abuz. 

Articolul 6 
Exercitarea privilegiilor acordate prin licenţă 

Exercitarea privilegiilor acordate printr-o licenţă depinde de valabilitatea calificărilor, a 
atestărilor şi a certificatului medical. 
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CAPITOLUL III 

LICENŢE, CALIFICĂRI ŞI ATESTĂRI 

Articolul 7 
Licenţa de controlor de trafic aerian stagiar 

1. Titularii unei licenţe de controlor de trafic aerian stagiar sunt autorizaţi să furnizeze 
servicii de control al traficului aerian sub supravegherea unui instructor competent în 
formarea practică, în conformitate cu calificarea (calificările) şi atestarea (atestările) 
de calificare din licenţa acestora. 

2. Cei care solicită eliberarea unei licenţe de controlor de trafic aerian stagiar: 

(a) au cel puţin 18 ani; 

(b) deţin cel puţin o diplomă de absolvire a învăţământului secundar sau o diplomă 
care să le dea dreptul să urmeze o facultate sau o instituţie de învăţământ de 
nivel echivalent; 

(c) au finalizat cu succes formarea iniţială aprobată relevantă pentru calificările şi 
atestările respective, după caz, în conformitate cu partea A din anexa II; 

(d) deţin un certificat medical valabil; şi 

(e) au demonstrat un nivel corespunzător de competenţă lingvistică în conformitate 
cu cerinţele stabilite la articolul 12. 

3. Licenţa conţine atestarea (atestările) lingvistică (lingvistice) şi cel puţin o calificare şi 
o atestare a calificării, după caz. 

Articolul 8 
Licenţa de controlor de trafic aerian 

1. Titularii unei licenţe de controlor de trafic aerian sunt autorizaţi să furnizeze servicii 
de control al traficului aerian în conformitate cu calificările şi atestările de calificare 
din licenţa acestora. 

2. Privilegiile acordate printr-o licenţă cuprind privilegiile acordate printr-o licenţă de 
controlor de trafic aerian stagiar aşa cum sunt definite la articolul 7 alineatul (1). 

3. Cei care solicită eliberarea unei licenţe de controlor de trafic aerian: 

OPŢIUNEA A  
[litera (a) se limitează la o singură teză care conţine o limită clară de vârstă, pe baza cerinţei 

relevante OACI, fără posibilitatea vreunei abateri] 

(a) au cel puţin 21 ani; 

OPTION B  
[litera (a) conţine posibilitatea unei abateri cu privire la vârsta minimă, aşa cum este 

preluată din directivă] 

(a) au cel puţin 21 ani. Cu toate acestea, statele membre pot stabili o limită de 
vârstă inferioară, în situaţii justificate în mod corespunzător; 

(b) deţin o licenţă de stagiar; 
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(c) au urmat integral un plan aprobat de formare în cadrul unităţii şi au promovat 
cu succes examenele sau evaluările necesare, în conformitate cu cerinţele 
stabilite în partea B din anexa II; 

(d) deţin un certificat medical valabil; şi 

(e) au demonstrat un nivel corespunzător de competenţă lingvistică în conformitate 
cu cerinţele stabilite la articolul 12. 

4. Licenţa este validată prin includerea uneia sau mai multor calificări, precum şi a 
atestărilor relevante de calificare, de unitate şi lingvistice pentru care a fost finalizată 
cu succes formarea. 

Articolul 9 
Calificările de controlor de trafic aerian 

1. Licenţele conţin una sau mai multe dintre următoarele calificări, pentru a indica tipul 
de servicii pe care titularul licenţei le poate furniza: 

(a) calificarea „control de aerodrom, la vedere“ (ADV), care indică faptul că 
titularul licenţei este competent să furnizeze un serviciu de control al traficului 
aerian pentru traficul de aerodrom la un aerodrom care nu deţine proceduri 
publicate de control instrumental al apropierii sau îndepărtării; 

(b) calificarea „control de aerodrom, instrumental“ (ADI), care indică faptul că 
titularul licenţei este competent să furnizeze un serviciu de control al traficului 
aerian pentru traficul de aerodrom la un aerodrom care deţine proceduri 
publicate de control instrumental al apropierii sau îndepărtării şi este însoţită de 
cel puţin una dintre atestările de calificare menţionate la articolul 10 
alineatul (1); 

(c) calificarea „control de apropiere, procedural“ (APP), care indică faptul că 
titularul licenţei este competent să furnizeze un serviciu de control al traficului 
aerian pentru aeronavele care sosesc, pleacă sau se află în tranzit, fără utilizarea 
echipamentului de supraveghere; 

(d) calificarea „control de apropiere, supraveghere“ (APS), care indică faptul că 
titularul licenţei este competent să furnizeze un serviciu de control al traficului 
aerian pentru aeronavele care sosesc, pleacă sau se află în tranzit, cu utilizarea 
echipamentului de supraveghere şi este însoţită de cel puţin una dintre 
atestările de calificare menţionate la articolul 10 alineatul (2); 

(e) calificarea „control regional, procedural“ (ACP), care indică faptul că titularul 
licenţei este competent să furnizeze un serviciu de control al traficului aerian 
pentru aeronave, fără utilizarea echipamentului de supraveghere; 

(d) calificarea „control regional, supraveghere“ (ACS), care indică faptul că 
titularul licenţei este competent să furnizeze un serviciu de control al traficului 
aerian pentru aeronave, cu utilizarea echipamentului de supraveghere şi este 
însoţită de cel puţin una dintre atestările de calificare menţionate la articolul 10 
alineatul (3). 

2. Titularul unei calificări care nu îşi exercită privilegiile asociate acesteia pentru o 
perioadă de patru ani consecutivi poate începe formarea în cadrul unităţii pentru 
respectiva calificare doar după o evaluare corespunzătoare a nivelului de satisfacere a 



RO 12   RO 

condiţiilor respectivei calificări şi în urma satisfacerii cerinţelor de formare care 
rezultă din această evaluare. 

Articolul 10 
Atestarea calificărilor 

1. Calificarea „control de aerodrom, instrumental“ (ADI) prezintă cel puţin una dintre 
atestările de mai jos: 

(a) atestarea „turn de control de aerodrom“ (TWR), care indică faptul că titularul 
licenţei este competent să furnizeze servicii de control în cazul în care controlul 
aerodromului este asigurat de la unul dintre posturile de lucru; 

(b) atestarea „control al mişcării la sol“ (GMC), care indică faptul că titularul 
licenţei este competent să furnizeze servicii de control al mişcării la sol; 

(c) atestarea „supravegherea mişcării la sol“ (GMS), acordată în plus faţă de 
atestarea „control al mişcării la sol“ sau atestarea „turn de control“, care indică 
faptul că titularul licenţei este competent să furnizeze servicii de control al 
mişcării la sol cu ajutorul sistemelor de ghidare a mişcării la suprafaţa 
aerodromului; 

(d) atestarea „control aerian“ (AIR), care indică faptul că titularul licenţei este 
competent să furnizeze servicii de control aerian; 

(e) atestarea „control radar de aerodrom“ (RAD), acordată pe lângă atestarea 
„control aerian“ sau „atestarea turn de control“, care indică faptul că titularul 
licenţei este competent să furnizeze servicii de control de aerodrom cu ajutorul 
echipamentelor de supraveghere radar. 

2. Calificarea „control de apropiere, supraveghere“ (APS) prezintă cel puţin una dintre 
atestările de mai jos: 

(a) atestarea „radar“ (RAD), care indică faptul că titularul licenţei este competent 
să furnizeze servicii de control al apropierii cu ajutorul sistemelor principale 
şi/sau secundare de supraveghere radar; 

(b) atestarea „radar de apropiere de precizie“ (PAR), acordată pe lângă atestarea 
„radar“, care indică faptul că titularul licenţei este competent să asigure 
apropierea de precizie controlată la sol, cu ajutorul echipamentului radar de 
apropiere de precizie, pentru aeronave la apropierea finală de pista de aterizare; 

(c) atestarea „apropiere supravegheată radar“ (SRA), acordată pe lângă atestarea 
„radar“, care indică faptul că titularul licenţei este competent să asigure 
apropierea controlată la sol, fără precizie, cu ajutorul echipamentului de 
supraveghere, pentru aeronave la apropierea finală de pista de aterizare; 

(d) atestarea „supraveghere dependentă automată“ (ADS), care indică faptul că 
titularul licenţei este competent să furnizeze servicii de control al apropierii cu 
ajutorul supravegherii automate dependente; 

(e) atestarea „control terminal“ (TCL), acordată pe lângă atestarea „radar“ sau 
atestarea „supraveghere dependentă automată“, care indică faptul că titularul 
licenţei este competent să furnizeze servicii de control al traficului aerian cu 
ajutorul oricărui tip de echipament de supraveghere, pentru aeronavele care 
operează într-o zonă determinată a terminalului şi/sau în sectoare adiacente. 
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3. Calificarea „control regional, supraveghere“ (ACS) prezintă cel puţin una dintre 
atestările de mai jos: 

(a) atestarea „radar“ (RAD), care indică faptul că titularul licenţei este competent 
să furnizeze servicii de control regional cu ajutorul echipamentului de 
supraveghere radar; 

(b) atestarea „supraveghere dependentă automată“ (ADS), care indică faptul că 
titularul licenţei este competent să furnizeze servicii de control regional cu 
ajutorul supravegherii dependente automate; 

(c) atestarea „control terminal“ (TCL), acordată pe lângă atestarea „radar“ sau 
atestarea „supraveghere dependentă automată“, care indică faptul că titularul 
licenţei este competent să furnizeze servicii de control al traficului aerian cu 
ajutorul oricărui tip de echipament de supraveghere pentru aeronavele care 
operează într-o zonă determinată a terminalului şi/sau în sectoare adiacente; 

(d) atestarea „control oceanic“ (OCN), care indică faptul că titularul licenţei este 
competent să furnizeze servicii de control al traficului aerian pentru aeronavele 
care operează într-o zonă de control oceanic. 

4. Titularul unei atestări care nu îşi exercită privilegiile asociate acesteia pentru o 
perioadă de patru ani consecutivi poate începe formarea în cadrul unităţii pentru 
respectiva atestare doar după o evaluare corespunzătoare a nivelului de satisfacere a 
condiţiilor respectivei calificări şi în urma satisfacerii cerinţelor de formare care 
rezultă din această evaluare. 

Articolul 11 
Atestarea de unitate 

1. Atestarea de unitate indică faptul că titularul licenţei este competent să furnizeze 
servicii de control al traficului aerian pentru un anumit sector, pentru anumite grupe 
de sectoare sau posturi de lucru aflate sub responsabilitatea unei unităţi de servicii de 
trafic aerian. 

2. Atestările de unitate sunt valabile pe o perioadă iniţială de 12 luni. 

3. Valabilitatea acestor atestări se prelungeşte pentru următoarele 12 luni în cazul în 
care furnizorul de servicii de navigaţie aeriană demonstrează următoarele: 

(a) candidatul a exercitat privilegiile licenţei pentru un număr minim de ore, astfel 
după cum se indică în programul de competenţă de unitate aprobat, pe 
parcursul celor 12 luni anterioare. 

În acest scop, unităţile operaţionale ale furnizorilor de servicii de navigaţie 
aeriană ţin o evidenţă a orelor efectiv lucrate în sectoarele, grupele de sectoare 
sau în posturile de lucru de către fiecare titular de licenţă care lucrează în 
unitate şi comunică aceste informaţii autorităţilor naţionale de supraveghere, la 
cererea acestora; 

(b) competenţa candidatului a fost evaluată în conformitate cu partea C din anexa 
II şi 

(c) candidatul deţine un certificat medical valabil. 

4. Numărul minim de ore de lucru, pe lângă sarcinile de asigurare a formării, necesare 
pentru a menţine valabilitatea atestării de unitate poate fi redus, în cazul instructorilor 
de formare practică, proporţional cu timpul consacrat formării participanţilor pentru 
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posturile de lucru pentru care este cerută prelungirea, după cum se indică în 
programul de competenţă de unitate aprobat. 

5. În cazul în care o atestare de unitate nu mai este valabilă, trebuie să se finalizeze cu 
succes un plan de formare în cadrul unităţii, pentru a valida din nou atestarea 
respectivă. 

Articolul 12 
Atestări lingvistice 

1. Controlorii de trafic aerian şi controlorii de trafic aerian stagiari nu îşi exercită 
privilegiile acordate prin licenţă decât dacă deţin o atestare lingvistică pentru limba 
engleză. 

2. Statele membre pot impune cerinţe locale în materie de competenţe lingvistice, 
atunci când consideră că acest lucru este necesar din motive de siguranţă. 

Asemenea cerinţe sunt nediscriminatorii, proporţionale şi transparente şi se transmit 
agenţiei în cel mai scurt timp. 

3. În sensul alineatelor (1) şi (2), solicitantul unei atestări lingvistice demonstrează un 
nivel operaţional (nivelul patru) al competenţei lingvistice, atât în folosirea 
frazeologiei, cât şi a vocabularului. 

Pentru acest lucru, candidatul trebuie: 

(a) să comunice eficient atât în situaţiile de comunicare în care interlocutorul nu 
este prezent (voice-only: telefon/radiotelefon) cât şi în prezenţa 
interlocutorului; 

(b) să comunice pe teme comune, concrete şi de natură profesională, cu acurateţe 
şi claritate; 

(c) să folosească strategiile de comunicare corespunzătoare pentru a schimba 
mesaje şi pentru a recunoaşte şi rezolva neînţelegerile într-un context general 
sau profesional; 

(d) să trateze cu succes şi cu o relativă uşurinţă dificultăţile lingvistice prezentate 
de o complicaţie sau de o conjunctură neaşteptată care intervine în contextul 
unei situaţii profesionale de rutină sau al unei sarcini de comunicare cu care 
este în general familiar, precum şi 

(e) să utilizeze un dialect sau accent care să fie inteligibil pentru comunitatea 
aeronautică. 

4. Nivelul de competenţă lingvistică se stabileşte în conformitate cu grila de evaluare 
stabilită în anexa III.  

5. Fără a aduce atingere alineatului (3), statele membre pot solicita nivelul foarte bun 
(nivelul cinci) din grila de evaluare a competenţelor lingvistice din anexa III în 
temeiul alineatelor (1) şi (2) în situaţiile în care condiţiile operaţionale de exercitare a 
anumitor calificări sau atestări justifică un nivel superior din motive imperative de 
siguranţă. O asemenea cerinţă se va justifica în mod obiectiv, nediscriminatoriu, 
proporţional şi transparent de către furnizorul de servicii de navigaţie aeriană, care 
doreşte să aplice un nivel de competenţă mai ridicat, autorizat de autoritatea 
competentă. 

6. Competenţa lingvistică a candidatului se evaluează oficial la intervale regulate. 
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Cu excepţia candidaţilor care au demonstrat un nivel de competenţă lingvistică de 
expert (nivelul şase), în conformitate cu anexa III, atestarea lingvistică este valabilă 
pentru o perioadă, care poate fi reînnoită, de: 

(a) trei ani, dacă nivelul demonstrat este nivelul operaţional (nivelul patru) în 
conformitate cu anexa III; sau 

(b) şase ani, dacă nivelul demonstrat este nivelul avansat (nivelul cinci) în 
conformitate cu anexa III. 

7. Competenţa lingvistică se demonstrează printr-un certificat emis în urma unei 
proceduri de evaluare transparente şi obiective autorizate de autoritatea competentă. 

Articolul 13 
Atestarea de instructor 

1. Titularii unei atestări de instructor sunt autorizaţi să furnizeze cursuri de formare 
practică şi supraveghere la postul de lucru pentru zonele care intră sun incidenţa unei 
atestări de unitate valabile. 

2. Cei care solicită eliberarea unei atestări de instructor: 

(a) deţin o licenţă de controlor de trafic aerian; 

(b) au exercitat privilegiile unei licenţe de controlor de trafic aerian pentru o 
perioadă imediat anterioară de cel puţin un an sau o perioadă mai lungă, fixată 
de autoritatea competentă, având în vedere calificările şi atestările pentru care 
se furnizează cursuri de formare, precum şi 

(c) au finalizat cu succes un curs de instructor autorizat de formare practică la 
postul de lucru, pe durata căruia au fost evaluate cunoştinţele şi abilităţile 
pedagogice necesare prin examene corespunzătoare. 

3. Atestarea de instructor este valabilă pentru o perioadă de trei ani şi poate fi reînnoită. 

CAPITOLUL IV 

ELIBERAREA CERTIFICATELOR MEDICALE 

Articolul 14 
Eliberarea certificatelor medicale 

1. Certificatele medicale se eliberează de către un organism al autorităţii competente 
competent în domeniul medical sau de un medic examinator autorizat de respectiva 
autoritate. 

2. Eliberarea certificatelor medicale se face în conformitate cu dispoziţiile anexei I la 
Convenţia de la Chicago privind aviaţia civilă internaţională şi cu cerinţele de 
certificare medicală europeană categoria 3 pentru controlorii de trafic aerian, stabilite 
de Eurocontrol. 

3. Autorităţile competente asigură punerea în aplicare a unor proceduri eficace de 
revizuire sau de recurs, cu implicarea corespunzătoare a unor consultanţi medicali 
independenţi. 
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Articolul 15 
Valabilitatea certificatelor medicale 

1. Certificatele medicale sunt valabile pe o perioadă de: 

(a) 24 de luni, până când controlorul de trafic aerian atinge vârsta de 40 de ani; 

(b) 12 luni, după vârsta de 40 de ani. 

2. Perioadele se calculează de la data examenului medical, în cazul eliberării iniţiale, şi 
de la data expirării certificatului medical anterior, în cazul revalidării. 

3. Examenele pentru revalidarea certificatului medical pot fi susţinute cu până la 45 de 
zile înainte de data expirării certificatului medical. 

4. În cazul în care controlorul de trafic aerian nu respectă dispoziţiile alineatului (3), se 
solicită o examinare pentru reînnoire. 

5. Certificatul medical poate fi limitat, suspendat sau revocat în orice moment, dacă 
starea de sănătate a titularului o impune. 

Articolul 16 
Aptitudinea medicală redusă 

1. Controlorii de trafic aerian: 

(a) încetează să exercite privilegiile licenţei proprii, în orice moment, dacă observă 
o reducere a aptitudinii medicale, care îi poate pune în imposibilitatea de a 
exercita în siguranţă privilegiile licenţei; 

(b) anunţă furnizorul de servicii de navigaţie aeriană relevant că au observat o 
scădere a aptitudinii medicale sau că se află sub influenţa oricăror substanţe 
psihoactive sau medicamente care îi pot pune în imposibilitatea de a exercita în 
siguranţă privilegiile licenţei. 

2. Furnizorii de servicii de navigaţie aeriană elaborează procedurile de rezolvare a 
cazurilor de aptitudine medicală redusă. 

CAPITOLUL V 

CERINŢE PRIVIND ORGANIZAŢIILE DE FORMARE 

Articolul 17 
Certificarea organizaţiilor de formare 

1. Solicitările de certificare se înaintează autorităţii competente sub o formă şi într-un 
mod stabilit de către respectiva autoritate.  

2. Organizaţiile de formare demonstrează cu dovezi că au personalul echipamentele 
corespunzătoare şi funcţionează într-un mediu potrivit pentru furnizarea formării 
necesare pentru obţinerea sau menţinerea licenţelor de controlor de trafic aerian 
stagiar sau a licenţelor de controlor de trafic aerian. 

3. Organizaţiile de formare garantează accesul oricărei persoane autorizate de 
autoritatea competentă la toate spaţiile relevante şi la documentele, datele şi 
procedurile relevante, precum şi la orice alte materiale relevante pentru execuţia 
sarcinilor autorităţii competente. 
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Articolul 18 
Sistemul de gestionare a organizaţiilor de formare 

Organizaţiile de formare: 

(a) au un sistem de gestionare eficient şi personal cu calificările şi experienţa 
corespunzătoare suficient pentru furnizarea cursurilor de formare, în conformitate cu 
standardele stabilite prin prezentul regulament. 

(b) numesc un conducător responsabil; 

(c) dispun de posibilităţile necesare, de echipamentul şi dotările adecvate pentru tipul de 
servicii de formare furnizate; 

(d) fac dovada sistemului de gestionare a calităţii, ca parte a sistemului de gestionare pus 
în aplicare pentru a monitoriza conformitatea şi adecvarea sistemelor şi procedurilor 
care garantează faptul că serviciile de formare furnizate respectă standardele stabilite 
de prezentul regulament; 

(e) au un sistem de evidenţă a documentelor care permite păstrarea şi urmărirea datelor 
privind activităţile relevante; 

(f) demonstrează că există fonduri suficiente pentru a organiza cursurile de formare în 
conformitate cu standardele stabilite de prezenta directivă şi că activităţile au o 
asigurare suficientă în conformitate cu tipul de formare furnizat. 

Articolul 19 
Cerinţe privind cursurile de formare, planurile de formare iniţială şi în cadrul unităţii,  

precum şi programele de competenţă de unitate 

1. Organizaţiile de formare pun la dispoziţia autorităţii competente metodologia pe care 
o utilizează pentru elaborarea detaliilor conţinutului, organizării şi duratei cursurilor 
de formare şi, dacă este cazul, planurile de formare iniţială şi în cadrul unităţii, 
precum şi programele de competenţă de unitate. 

2. Aceasta va cuprinde modul de organizare a examenelor şi evaluărilor. În cazul 
examinărilor privind formarea iniţială, inclusiv formarea prin simulări, calificările 
examinatorilor trebuie prezentate în detaliu. 

CAPITOLUL VI 

CERINŢE PRIVIND AUTORITĂŢILE COMPETENTE 

Articolul 20 
Independenţa autorităţilor competente 

1. Autorităţile competente sunt independente faţă de furnizorii de servicii de navigaţie 
aeriană şi de organizaţiile de formare. Această independenţă se obţine printr-o 
separare corespunzătoare, cel puţin la nivel funcţional, între autorităţile competente 
şi respectivii furnizori. Statele membre se asigură de faptul că autorităţile naţionale 
de supraveghere îşi exercită competenţele în mod imparţial şi transparent. 

 

2. Statele membre notifică agenţia în legătură cu numele şi adresele autorităţilor 
competente, cât şi în legătură cu orice modificare a acestora. 



RO 18   RO 

Articolul 21 
Sarcinile autorităţilor competente 

1. Pentru a asigura nivelurile de competenţă indispensabile pentru controlorii de trafic 
aerian, care să le permită desfăşurarea activităţii la cele mai ridicate standarde de 
siguranţă, autorităţile competente se asigură că autorităţile naţionale de supraveghere 
monitorizează şi supraveghează formarea acestora. 

2. Printre sarcinile acestora sunt incluse următoarele: 

(a) eliberarea şi retragerea licenţelor, calificărilor şi atestărilor pentru care s-au 
efectuat formarea şi evaluarea relevante, în domeniul aflat în responsabilitatea 
autorităţii competente; 

(b) revalidarea, reînnoirea şi suspendarea calificărilor şi atestărilor ale căror 
privilegii se exercită sub responsabilitatea autorităţii competente; 

(c) certificarea organizaţiilor de formare; 

(d) aprobarea cursurilor de formare, a planurilor de formare în cadrul unităţii şi a 
programelor de competenţă de unitate; 

(e) aprobarea examinatorilor sau a evaluatorilor competenţei; 

(f) monitorizarea şi auditarea sistemelor de formare; 

(g) instituirea unor mecanisme corespunzătoare de recurs şi notificare. 

(h) aprobarea solicitării nivelului avansat de competenţă lingvistică (nivelul cinci) 
în conformitate cu articolul 12 alineatul (5). 

Articolul 22 
Eliberarea şi menţinerea licenţelor calificărilor, atestărilor şi certificatelor 

1. Autoritatea competentă elaborează procedurile de aplicare şi eliberare, reînnoire şi 
revalidare a licenţelor, calificărilor, atestărilor şi certificatelor medicale asociate. 

2. În momentul primirii unei solicitări, autoritatea competentă verifică îndeplinirea de 
către solicitant a cerinţelor prezentului regulament. 

3. Dacă se constată că solicitantul îndeplineşte cerinţele prezentului regulament, 
autoritatea competentă eliberează, reînnoieşte sau revalidează licenţa, calificarea 
asociată, atestarea sau certificatul medical asociate. 

4. Licenţa eliberată de autoritatea competentă cuprinde elementele stabilite în anexa 1. 

5. În cazul unei licenţe eliberate într-o altă limbă decât limba engleză, aceasta va 
cuprinde traducerea în limba engleză a elementelor stabilite în anexa 1. 

Articolul 23 
Evaluarea competenţei 

1. Autorităţile competente autorizează titularii de licenţă care au dreptul de a desfăşura 
activităţi în calitate de examinatori sau evaluatori ai competenţelor pentru formarea 
în cadrul unităţii sau formarea continuă. 

2. Autorizaţia este valabilă pe o perioadă de trei ani, cu posibilitatea de reînnoire. 
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Articolul 24 
Evidenţa documentelor 

Autorităţile competente se asigură că este actualizată o bază de date în care figurează 
competenţele tuturor titularilor de licenţă aflaţi sub responsabilitatea lor, precum şi datele de 
valabilitate ale atestărilor acestora. 

Articolul 25 
Schimbul de informaţii 

Autorităţile competente fac schimb de informaţii relevante şi îşi oferă sprijin reciproc pentru 
asigurarea punerii în aplicare eficiente a prezentului regulament, în special în cazurile care 
presupun libera circulaţie a controlorilor de trafic aerian pe teritoriul Uniunii Europene. 

Articolul 26 
Procedura de certificare a organizaţiilor de formare 

1. Autorităţile competente stabilesc procedurile relevante pentru solicitarea, eliberarea 
şi menţinerea validităţii certificatelor organizaţiilor de formare. 

2. Autorităţile competente eliberează certificate în cazul în care furnizorul de servicii de 
formare respectă cerinţele stabilite la capitolul V. 

3. Certificatele pot fi eliberate pentru fiecare tip de formare sau în combinaţie cu alte 
servicii de navigaţie aeriană, caz în care tipul de formare şi tipul de servicii de 
navigaţie aeriană se certifică sub forma unui pachet de servicii. 

4. Certificatele prezintă informaţiile menţionate la anexa IV. 

Articolul 27 
Monitorizarea organizaţiilor de formare şi punerea în aplicare 

1. Autorităţile competente monitorizează respectarea cerinţelor şi condiţiilor de 
certificare ale organizaţiilor de formare.. 

2. Autorităţile competente auditează în mod regulat organizaţiile de formare, în vederea 
garantării respectării efective a standardelor stabilite prin prezentul regulament. 

3. Pe lângă procedurile obişnuite de audit, autorităţile competente pot face vizite 
neanunţate la faţa locului pentru a verifica respectarea cerinţelor conţinute în 
prezentul regulament. 

4. În cazul în care o autoritate competentă constată că titularul unui certificat eliberat de 
o organizaţie de formare nu mai îndeplineşte aceste cerinţe sau condiţii, aceasta ia 
măsurile corespunzătoare, care pot include retragerea certificatului. 

5. Certificatele eliberate în conformitate cu prezentul regulament beneficiază de 
recunoaştere reciprocă. 

Articolul 28 
Entităţi calificate 

Autorităţile competente pot hotărî să delege integral sau parţial sarcinile de auditare şi de 
inspecţie entităţilor calificate în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 
216/2008. 
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Articolul 29 
Recunoaşterea reciprocă a licenţelor de controlor de trafic aerian 

OPŢIUNEA A  
[privind Opţiunea A de la articolul 8 alineatul (3) litera (a), alineatul (1) se limitează la o 

singură teză, declaraţia de recunoaştere reciprocă, care se păstrează ca model, a doua parte 
a frazei se elimină pentru a asigura respectarea BR în conformitate cu legea] 

1. Fiecare stat membru recunoaşte licenţele şi calificările, atestările de calificare şi 
atestările lingvistice asociate acestora, precum şi certificatele medicale însoţitoare, în 
conformitate cu dispoziţiile prezentului regulament. 

2. Atunci când un titular de licenţă exercită privilegiile obţinute în baza licenţei într-un 
stat membru diferit de cel în care a fost eliberată licenţa, titularul licenţei are dreptul 
să schimbe licenţa sa cu o licenţă eliberată de către statul membru în care sunt 
exercitate privilegiile, fără a-i fi impuse condiţii suplimentare. 

3. Pentru a acorda o atestare de unitate, autorităţile naţionale de supraveghere cer 
candidatului să întrunească anumite condiţii asociate respectivei atestări, specificând 
unitatea, sectorul sau postul de lucru. Atunci când se stabileşte planul de formare în 
cadrul unităţii, organizaţia de formare ţine seama de competenţele dobândite şi de 
experienţa candidatului. 

4. Autoritatea competentă aprobă planul de formare în cadrul unităţii, care conţine 
propunerea de formare pentru candidat, în termen de şase săptămâni de la depunerea 
justificativelor, fără a aduce atingere întârzierii rezultate ca urmare a unei eventuale 
proceduri de recurs. Autoritatea competentă asigură respectarea principiilor de 
nediscriminare şi proporţionalitate. 

OPŢIUNEA B  
[limitează recunoaşterea reciprocă prin a doua teză a alineatului (1) privind opţiunea B din 

articolul 8 alineatul (3) litera (a), care nu respectă principiile BR şi prin folosirea 
corespunzătoare a art. 14 — dispoziţiile privind flexibilitatea] 

1. Licenţele şi calificările, atestările de calificare şi atestările lingvistice asociate 
acestora, precum şi certificatele medicale însoţitoare eliberate în conformitate cu 
dispoziţiile prezentului regulament beneficiază de recunoaştere reciprocă. 

Cu toate acestea, exercitarea privilegiilor unei licenţe de către titularii de licenţe 
care nu au împlinit încă vârsta limită de 21 de ani avută în vedere la articolul 8 
alineatul (3) litera (a) se limitează la teritoriul statului membru care a eliberat 
licenţa. 

2. Atunci când un titular de licenţă exercită privilegiile obţinute în baza licenţei într-un 
stat membru diferit de cel în care a fost eliberată licenţa, titularul licenţei are dreptul 
să schimbe licenţa sa cu o licenţă eliberată de către statul membru în care sunt 
exercitate privilegiile, fără a-i fi impuse condiţii suplimentare. 

3. Pentru a acorda o atestare de unitate, autorităţile naţionale de supraveghere cer 
candidatului să întrunească anumite condiţii asociate respectivei atestări, specificând 
unitatea, sectorul sau postul de lucru. Atunci când se stabileşte planul de formare în 
cadrul unităţii, organizaţia de formare ţine seama de competenţele dobândite şi de 
experienţa candidatului. 

4. Autoritatea competentă aprobă planul de formare în cadrul unităţii, care conţine 
propunerea de formare pentru candidat, în termen de şase săptămâni de la depunerea 
cererii, fără a aduce atingere întârzierii rezultate ca urmare a unei eventuale proceduri 
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de recurs. La luarea deciziilor, autoritatea competentă asigură respectarea principiilor 
de nediscriminare şi proporţionalitate. 

CAPITOLUL VII 

DISPOZIŢII FINALE 

Articolul 30 
Conformitatea cu cerinţele esenţiale 

Agenţia face o evaluare a sistemului european de eliberare a licenţelor de controlor de trafic 
aerian şi a îmbunătăţirilor ulterioare necesare pentru o „abordare globală a sistemului 
aeronautic“ şi pentru a realiza conformitatea totală cu cerinţele esenţiale descrise în Anexa Vb 
la Regulamentul (CE) nr. 216/2008, cu scopul de a înainta un aviz al Comisiei care să 
cuprindă posibile modificări ale prezentului regulament. 

Articolul 31 
Dispoziţii tranzitorii 

1. Prin derogare de la dispoziţiile articolului 10 din prezentul regulament, statele 
membre care au elaborat atestări de calificare pe baza dispoziţiilor articolului 7 
alineatul (4) din Directiva 2006/23/CE pot continua aplicarea dispoziţiilor relevante 
din legislaţia locală în vigoare la data intrării în vigoare a prezentului regulament. 

2. Prin derogare de la dispoziţiile articolului 11 din prezentul regulament, statele 
membre care stabilesc că privilegiile unei atestări de unitate se exercită doar de către 
titularii de licenţă sub o anumită vârstă pe baza dispoziţiilor articolului 10 din 
Directiva 2006/23/CE pot continua aplicarea dispoziţiilor relevante din legislaţia de 
la nivel local în vigoare la data intrării în vigoare a prezentului regulament. 

3. În cazul în care un stat membru face uz de dispoziţiile alineatelor (1) şi (2), acesta va 
anunţa Comisia şi agenţia.  

4. Licenţele, calificările, atestările, certificatele medicale şi certificatele pentru 
organizaţiile de formare eliberate în conformitate cu dispoziţiile relevante ale 
legislaţiei locale, pe baza dispoziţiilor Directivei 2006/23/CE la data intrării in 
vigoare a prezentului regulament, se consideră ca fiind eliberate cu respectarea 
dispoziţiilor prezentului regulament. 

5. Solicitanţii unei licenţe, calificări, atestări, ai unui certificat medical sau certificat 
pentru organizaţie de formare care şi-au înaintat cererea anterior datei de intrare în 
vigoare a prezentului regulament şi cărora nu li s-a eliberat încă licenţa, calificarea, 
atestarea, certificatul medical sau certificatul de organizaţie de formare, 
demonstrează conformitatea cu dispoziţiile prezentului regulament înainte de 
eliberarea licenţei, calificării, atestării, certificatului medical sau a certificatului 
pentru organizaţii de formare.  

6. Autoritatea competentă dintr-un stat membru la care organizaţiile de formare pentru 
care, în conformitate cu articolul 4, autoritatea competentă este agenţia, şi-au depus 
cererile de emitere a unui certificat înainte de data intrării în vigoare a prezentului 
regulament, încheie procesul de certificare în colaborare cu agenţia şi trimit dosarul 
către aceasta la momentul emiterii certificatului. 

7. Autoritatea competentă dintr-un stat membru care are responsabilitatea pentru 
supravegherea siguranţei organizaţiilor de formare pentru care agenţia este 
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autoritatea competentă, în conformitate cu articolul 4, transferă către aceasta funcţia 
de supraveghere a siguranţei acestor organizaţii, la şase luni după intrarea în vigoare 
a prezentului regulament. 

Articolul 32 
Intrarea în vigoare 

Prezentul regulament intră în vigoare în a 20-a zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene. 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele 
membre. 

Adoptat la Bruxelles, […] 

 Pentru Comisie 
 […] 
 Membru al Comisiei 
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ANEXE  

 

ANEXA I 

Specificaţii aplicabile licenţelor 

Licenţele eliberate de un stat membru în temeiul prezentului regulament trebuie să fie 
conforme cu următoarele specificaţii: 

1. Informaţii 

1.1. Următoarele informaţii trebuie să figureze pe licenţă, indicându-se printr-un asterisc 
elementele care trebuie traduse în limba engleză: 

(a) *numele statului sau al autorităţii care eliberează licenţa (înscris cu caractere 
îngroşate); 

(b) *titlul licenţei (înscris cu caractere foarte îngroşate); 

(c) seria licenţei, cu cifre arabe, atribuit de autoritatea care eliberează licenţa; 

(d) numele complet al titularului (şi cu litere romane, în cazul în care limba 
naţională foloseşte un alfabet diferit de alfabetul roman); 

(e) data naşterii; 

(f) cetăţenia titularului; 

(g) semnătura titularului; 

(h) *Certificare privind competenţa şi autorizarea titularului pentru exercitarea 
privilegiilor corespunzătoare licenţei, care să indice: 

(i) calificările, atestările calificărilor, atestările lingvistice, atestările de 
instructor şi atestările de unitate, 

(ii) datele la care au fost eliberate pentru prima dată, 

(iii) datele expirării termenului lor de valabilitate; 

(i) semnătura funcţionarului care eliberează licenţa şi data eliberării; 

(j) ştampila sau sigiliul autorităţii care eliberează licenţa. 

1.2. Licenţa trebuie să fie însoţită de un certificat medical valabil. 

2. Material 

Trebuie utilizată hârtie de cea mai bună calitate sau un alt material adecvat, iar 
elementele menţionate la punctul (1) trebuie să fie clar vizibile. 

3. Culoare 

3.1. În cazul în care pentru toate licenţele în materie de aviaţie eliberate de un stat 
membru se foloseşte material de aceeaşi culoare, această culoare trebuie să fie 
culoarea albă. 

3.2. În cazul în care licenţele în materie de aviaţie eliberate de un stat membru conţin 
marcaje de culoare distincte, culoarea folosită pentru licenţele de controlor de trafic 
aerian trebuie să fie galbenul. 
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ANEXA II 

Cerinţe privind formarea 

PARTEA A 

Cerinţele privind formarea iniţială pentru controlorii de trafic aerian 

Formarea iniţială garantează că toţi controlorii de trafic aerian stagiari respectă cel puţin 
obiectivele de formare de bază şi de dobândire a calificărilor, enunţate în „Orientările privind 
programa comună de bază pentru formarea iniţială a controlorilor de trafic aerian“ ale 
Eurocontrol, ediţia din 21 octombrie 20088, astfel încât controlorii de trafic aerian să fie 
capabili să gestioneze traficul aerian într-un mod sigur, rapid şi eficient. 

Formarea iniţială va acoperi următoarele subiecte: legislaţia în domeniul aviaţiei, gestionarea 
traficului aerian, inclusiv proceduri în materie de cooperare civilă-militară, meteorologie, 
navigaţie, aeronave şi principii de zbor, inclusiv o bună înţelegere între controlorul de trafic 
aerian şi pilot, factori umani, echipamente şi sisteme, mediu profesional, siguranţă şi cultura 
siguranţei, sisteme de gestionare a siguranţei, situaţii neobişnuite/de urgenţă, sisteme 
degradate, cunoştinţe lingvistice, inclusiv frazeologie radiotelefonică. 

Aceste materii vor fi predate astfel încât să pregătească candidaţii pentru diferite tipuri de 
servicii de trafic aerian şi să accentueze aspectele privind siguranţa. Formarea iniţială va 
consta în cursuri practice şi teoretice, inclusiv simulare, iar durata acesteia se va stabili în 
planurile de formare iniţială aprobate. Competenţele dobândite trebuie să garanteze că 
respectivul candidat poate fi considerat competent pentru a gestiona situaţii de trafic complex 
şi dens, facilitând astfel trecerea la formarea în cadrul unităţii. 

Competenţa candidatului după formarea iniţială este evaluată prin examene corespunzătoare 
sau printr-un sistem de evaluare continuă. 

 

PARTEA B 

Cerinţe în materie de formare în cadrul unităţii pentru controlorii de trafic aerian 

Planurile de formare în cadrul unităţii prezintă în detaliu etapele şi durata acestora necesare 
pentru a permite punerea în aplicare a procedurilor locale în unitate sub supravegherea unui 
instructor de formare practică. Planul aprobat conţine indicaţii privind toate elementele 
sistemului de evaluare a competenţelor, inclusiv modalităţi de lucru, evaluarea progreselor 
înregistrate şi examene, împreună cu procedurile de notificare a autorităţii competente. 
Formarea în cadrul unităţii poate include unele elemente ale formării iniţiale specifice 
condiţiilor naţionale. 

În cadrul formării în cadrul unităţii, controlorii de trafic aerian sunt formaţi corespunzător în 
materie de securitate, siguranţă şi gestionare a crizelor. 

Durata formării în cadrul unităţii se stabileşte în cadrul planului de formare în cadrul unităţii.  
Competenţele solicitate vor fi evaluate prin examenele corespunzătoare sau printr-un sistem 
de evaluare continuă, de către examinatori sau evaluatori autorizaţi ai competenţelor care vor 
fi obiectivi şi imparţiali. În acest scop, autorităţile competente pun în aplicare mecanisme 
adecvate de contestare, pentru a asigura un tratament echitabil al candidaţilor. 

                                                 

8 Edi�ia 1.0, Data apari�iei: 21.10.2008, nr. referin�ei: EUROCONTROL-SPEC-0113. 
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PARTEA C 

Cerinţe privind formarea continuă pentru controlorii de trafic aerian 

Valabilitatea calificărilor şi atestărilor înscrise pe licenţele controlorilor de trafic aerian este 
menţinută printr-o formare continuă autorizată, care constă în formarea necesară pentru a 
menţine competenţele controlorilor de trafic aerian, cursuri de actualizare, formare pentru 
situaţii de urgenţă şi, dacă este necesar, formare a competenţelor lingvistice. 

În cadrul formării continue, controlorii de trafic aerian sunt formaţi corespunzător în materie 
de securitate, siguranţă şi gestionare a crizelor. 

Formarea continuă constă în cursuri teoretice şi practice, precum şi simulări. În acest scop, 
organizaţia de formare stabileşte programele de competenţă de unitate, care prezintă în detaliu 
procesele, resursele umane şi durata necesară pentru asigurarea formării continue 
corespunzătoare şi pentru verificarea competenţelor. Aceste programe vor fi revizuite şi 
aprobate cel puţin o dată la trei ani. Durata formării continue se stabileşte în conformitate cu 
necesităţile operaţionale ale controlorilor de trafic aerian care lucrează în unitate, în special 
având în vedere modificările realizate sau planificate ale procedurilor sau echipamentelor, sau 
având în vedere cerinţele generale în materie de gestionare a siguranţei. Competenţa fiecărui 
controlor de trafic aerian este evaluată în mod corespunzător cel puţin o dată la trei ani. 
Furnizorul de servicii de navigaţie aeriană asigură aplicarea mecanismelor pentru a garanta 
tratamentul echitabil al titularilor de licenţă pentru care nu poate fi prelungită valabilitatea 
atestărilor. 
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ANEXA III 

Cerinţe în materie de competenţe lingvistice 
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ANEXA IV 

Specificaţii aplicabile certificatelor organizaţiilor de formare 

Certificatele pentru organizaţiile de formare eliberate de autoritatea competentă în 
conformitate cu prezentul regulament trebuie să indice: 

(a) autoritatea competentă care eliberează certificatul; 

(b) solicitantul (numele şi adresa); 

(c) tipul  de formare şi/sau servicii oferite care sunt certificate, după caz; 

(d) o declaraţie privind conformitatea solicitantului cu cerinţele definite la capitolul V; 

(e) data eliberării şi perioada de valabilitate a certificatului. 
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ANEXA V 

TABELUL DE CORESPONDENŢĂ 

 

Directiva Proiectul de regulament Subiect 

 Considerente  

 CAPITOLUL 1 PRINCIPII DE BAZĂ 

Articolul 1 alineatul (1) Articolul 1 Obiectivul 

 Articolul 2 alineatul (1) 
(nou) 

Obiectul şi domeniul de aplicare 

Articolul 1 alineatul (2) Articolul 2 alineatul (2)  

Articolul 1 alineatul (3) Articolul 2 alineatul (3)  

 Articolul 2 alineatul (4) 
(nou) 

 

Articolul 4 alineatul (1) Articolul 2 alineatul (5)  

Articolul 2 Articolul 3 Definiţii 

Articolul 3 alineatul (1) Articolul 4 Autoritatea competentă 

Articolul 13 alineatul (3)   

 CAPITOLUL II PRINCIPII DE ACORDARE A 
LICENŢELOR 

 Articolul 5 alineatul (1) 
(nou) 

Solicitarea şi eliberarea 
licenţelor, calificărilor, 
atestărilor şi certificatelor 
medicale 

Articolul 4 alineatul (2) Articolul 5 alineatul (2)  

 Articolul 5 alineatul (3) 
(nou) 

 

Articolul 4 alineatul (3) Articolul 5 alineatul (4)  

 Articolul 6 (nou) Exercitarea privilegiilor 
licenţelor 

 CAPITOLUL III LICENŢE, CALIFICĂRI ŞI 
ATESTĂRI 
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Articolul 4 alineatul (5) Articolul 7 alineatul (1) Licenţa pentru controlorii de 
trafic aerian stagiari 

Articolul 5 alineatul (1) 
litera (a) 

Articolul 7 alineatul (2) 
litera (a) 

Articolul 7 alineatul (2) 
litera (b) 

 

Articolul 5 alineatul (1) 
litera (b) 

Articolul 7 alineatul (2) 
litera (c) 

 

Articolul 5 alineatul (1) 
litera (c) 

Articolul 7 alineatul (2) 
litera (d) 

 

Articolul 5 alineatul (1) 
litera (d) 

Articolul 7 alineatul (2) 
litera (e) 

 

Articolul 5 alineatul (1) 
ultima teză 

Articolul 7 alineatul (3)  

 Articolul 8 alineatul (1) 
(nou) 

Licenţa de controlor de trafic 
aerian 

 Articolul 8 alineatul (2) 
(nou) 

 

Articolul 5 alineatul (2) 
litera (a) 

Articolul 8 alineatul (3) 
litera (a) 

 

Articolul 5 alineatul (2) 
litera (b) 

Articolul 8 alineatul (3) 
literele (b) şi (c) 

 

Articolul 5 alineatul (2) 
litera (c) 

Articolul 8 alineatul (3) 
litera (d) 

 

Articolul 5 alineatul (2) 
litera (d) 

Articolul 8 alineatul (3) 
litera (e) 

 

Articolul 5 alineatul (2) 
ultima teză 

Articolul 8 alineatul (4)  

Articolul 6 Articolul 9 alineatul (1) Calificările de controlor de trafic 
aerian 

Articolul 11 alineatul (3) Articolul 9 alineatul (2)  

Articolul 7 alineatul (1) Articolul 10 alineatul (1) Atestarea calificărilor 

Articolul 7 alineatul (2) Articolul 10 alineatul (2)  

Articolul 7 alineatul (3) Articolul 10 alineatul (3)  
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Articolul 7 alineatul (4) eliminat, vezi articolul 31  

Articolul 11 alineatul (3) Articolul 10 alineatul (4)  

Articolul 10 

Articolul 10 a doua teză 

Articolul 11 alineatul (1) 

eliminat, vezi articolul 31 

Atestări de unitate 

Articolul 11 alineatul (1) Articolul 11 alineatul (2)  

Articolul 11 alineatul (1) 
litera (a) 

Articolul 14 alineatul (3) a 
doua teză 

Articolul 11 alineatul (3) 
litera (a) 

Articolul 11 alineatul (3) 
litera (a) a doua teză 

 

Articolul 11 alineatul (1) 
litera (b) 

Articolul 11 alineatul (3) 
litera (b) 

 

Articolul 11 alineatul (1) 
litera (c) 

Articolul 11 alineatul (3) 
litera (c) 

 

Articolul 11 alineatul (1) 
ultima teză 

Articolul 11 alineatul (4)  

Articolul 11 alineatul (2) Articolul 11 alineatul (5)  

Articolul 8 alineatul (1) Articolul 12 alineatul (1) Atestarea lingvistică 

Articolul 8 alineatul (2) Articolul 12 alineatul (2)  

Articolul 8 alineatul (3) Articolul 12 alineatul (3)  

Anexa III Articolul 12 alineatul (3) 
literele (a)-(e) 

 

Articolul 8 alineatul (1) 
ultima teză 

Articolul 12 alineatul (4)  

Articolul 8 alineatul (4) Articolul 12 alineatul (5)  

Articolul 11 alineatul (4) Articolul 12 alineatul (6)  

Articolul 11 alineatul (5) Articolul 12 alineatul (7)  

Articolul 9 Articolul 13 alineatul (1) Atestarea de instructor 

Articolul 5 alineatul (3) Articolul 13 alineatul (2)  

Articolul 11 alineatul (5) Articolul 13 alineatul (3)  

 CAPITOLUL IV CERTIFICARE MEDICALĂ 
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Articolul 12 alineatul (1) Articolul 14 alineatul (1) Eliberarea certificatelor medicale

Articolul 12 alineatul (2) Articolul 14 alineatul (2)  

Articolul 12 alineatul (4) Articolul 14 alineatul (3)  

Articolul 12 alineatul (3) 
prima teză 

Articolul 15 alineatul (1) Validitatea certificatelor 
medicale 

 Articolul 15 alineatul (2) 
(nou) 

 

 Articolul 15 alineatul (3) 
(nou) 

 

 Articolul 15 alineatul (4) 
(nou) 

 

Articolul 12 alineatul (3) 
ultima teză 

Articolul 14 alineatul (5)  

 Articolul 16 alineatul (1) 
litera (a) (nou) 

Aptitudinea medicală redusă 

Articolul 12 alineatul (5) Articolul 16 alineatul (1) 
litera (b) 

Articolul 16 alineatul (2) 

 

 CAPITOLUL V CERINŢE PRIVIND 
ORGANIZAŢIILE DE 
FORMARE 

Articolul 13 alineatele (1), 
(2) 

eliminat  

Articolul 13 alineatul (3) Articolul 17 alineatul (1) Certificarea organizaţiilor de 
formare 

Anexa IV alineatul 1. Articolul 17 alineatul (2)  

 Articolul 17 alineatul (3) 
(nou) 

 

Anexa IV alineatul 1 litera. 
(a) 

Articolul 18 litera (a) Sistemul de gestionare al 
organizaţiilor de formare 

 Articolul 18 litera (b) (nou)  

Anexa IV alineatul  1 litera 
(b) 

Articolul 18 litera (c)  
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Anexa IV alineatul  1 litera 
(d) 

Articolul 18 litera (d)  

 Articolul 18 litera (e) (nou)  

Anexa IV alineatul  1 litera 
(e) 

Articolul 18 litera (f)  

Anexa IV alineatul  1 litera 
(c) 

Articolul 19 alineatul (1) 

Articolul 19 alineatul (2) 

Cerinţe privind cursurile de 
formare, planurile de formare 
iniţială şi în cadrul unităţii, 
precum şi programele de 
competenţă de unitate 

 CAPITOLUL IV CERINŢE PRIVIND 
AUTORITĂŢILE 
COMPETENTE 

Articolul 3 alineatul (2) Articolul 20 alineatul (1) Independenţa autorităţii 
competente 

Articolul 3 alineatul (3) Articolul 20 alineatul (2)  

Articolul 14 alineatul (1) Articolul 21 alineatul (1) Sarcinile autorităţilor 
competente 

Articolul 14 alineatul (1) 
literele (a)-(g) 

Articolul 21 alineatul (2) 
literele (a)-(g) 

 

 Articolul 22 alineatele (1)-
(3) (nou) 

Eliberarea şi menţinerea 
licenţelor calificărilor, atestărilor 
şi certificatelor 

Articolul 4 alineatul (6) Articolul 22 alineatul (4)  

Articolul 4 alineatul (7) Articolul 22 alineatul (5)  

Articolul 14 alineatul (4) Articolul 23 alineatele (1)-
(2) 

Evaluarea competenţei 

Articolul 14 alineatul (3) Articolul 24 Evidenţa documentelor 

Articolul 14 alineatul (2) Articolul 25 Schimbul de informaţii 

 Articolul 26 alineatul (1) 
(nou) 

Certificarea organizaţiilor de 
formare 

Articolul 13 alineatul (3) al 
doilea paragraf 

Articolul 26 alineatele (2) şi 
(3) 

 

Articolul 13 alineatul (4) Articolul 26 alineatul (4)  
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Articolul 13 alineatul (5) 
prima teză 

Articolul 27 alineatul (1) Monitorizarea activităţilor şi 
îmbunătăţirea organizaţiilor de 
formare 

Articolul 14 alineatul (5) Articolul 27 alineatele (2) şi 
(3) 

 

Articolul 13 alineatul (5) a 
doua teză 

Articolul 27 alineatul (4)  

Articolul 13 alineatul (6) Articolul 27 alineatul (5)  

Articolul 14 alineatul (6) Articolul 28 Entităţi calificate 

Articolul 15 alineatul (1) Articolul 29 alineatul (1) Recunoaşterea reciprocă a 
licenţelor de controlor de trafic 
aerian 

Articolul 15 alineatul (2) Articolul 29 alineatul (2)  

Articolul 15 alineatul (3) Articolul 29 alineatul (3)  

Articolul 15 alineatul (4) Articolul 29 alineatul (4)  

 CAPITOLUL VII DISPOZIŢII FINALE 

Articolul 14 alineatul (7) eliminat  

Articolul 16 eliminat  

 Articolul 30 (nou) Conformitatea cu cerinţele 
esenţiale 

Articolul 17 eliminat  

Articolul 18 eliminat  

Articolul 19 Articolul 31 alineatele (1)-
(7) 

Dispoziţii tranzitorii 

Articolul 20 eliminat  

Articolul 21 Articolul 32 Intrarea în vigoare 

Articolul 22 eliminat/nou  

 ANEXE  

Anexa I ANEXA I Specificaţii aplicabile licenţelor 

Anexa II ANEXA II Cerinţe privind formarea 
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PARTEA A PARTEA A Cerinţele privind formarea 
iniţială pentru controlorii de 
trafic aerian 

PARTEA B 

+Articolul 4 alineatul (8) 

PARTEA B Cerinţe în materie de formare în 
cadrul unităţii pentru controlorii 
de trafic aerian 

PARTEA C 

+Articolul 4 alineatul (8) 

PARTEA C Cerinţe privind formarea 
continuă pentru controlorii de 
trafic aerian 

Anexa III ANEXA III Cerinţe în materie de competenţe 
lingvistice (doar tabelul) 

Anexa IV 

Paragraful 1 

Paragraful 2 

Anexa IV 

eliminat 

un singur paragraf 

Specificaţii aplicabile 
certificatelor  organizaţiilor de 
formare 

 

 

 


