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GEN 3. S E R V I C I I       –         S E R V I C E S  

 

GEN 3.1. Servicii de Informare Aeronautică   

     Aeronautical Information Services 
 
1.  Serviciul Responsabil 
 
1.1. Serviciul de Informare Aeronautică 
 
1.1.1. Serviciul Militar de Informare Aeronautică 
este parte integrantă a Serviciului Militar de Trafic 
Aerian Operaţional. Acest serviciu asigură 
informarea preliminara zborului avioanelor millitare 
şi, dacă este posibil, şi a celorlalte zboruri 
necomerciale care decolează sau aterizeaza de 
pe/pe aerodromurile controlate de SMFA. Sarcinile 
acestuia sunt îndeplinite în numele Ministerului 
Apărării (MApN) de către SMFA în bazele aeriene 
având Servicii pentru Informare Aeronautică (AIS) 
de aerodrom şi de către AIS din cadrul Centrului de 
Operaţii Aeriene (AOC) respectiv, SMFA.  
1.1.2. Următoarele sarcini sunt îndeplinite de 
către unităţile AIS:  
- asigură informarea preliminară de zbor; 
- avizează, verifică şi înaintează planuri de zbor 

şi alte mesaje necesare serviciilor de trafic 
aerian; 

- procesează datele de zbor şi mesajele 
asociate,  transmise prin sistemul FDEx; 

- coordonează îndeplinirea sarcinilor specifice pe 
aerodromurile unde au loc zboruri operaţionale; 

- realizează şi asigură serviciul de publicare a 
datelor de zbor. 

 
1.2. Biroul de informare aeronautică 
 
1.2.1. Serviciul de informare aeronautică este 
asigurat, în numele Ministerului Apărării, de Secţia 
Navigaţie şi Management Spaţiu Aerian /SMFA prin 
Biroul de informare aeronautică.  
 
Adresa:  Statul Major al Forţelor Aeriene, Şoseaua 
Bucuresti – Ploieşti km.10,5, România 
1.2.2. Sarcinile acestui birou sunt, după cum 
urmează:  
- să strângă date, să le analizeze, să genereze şi 

să distribuie informaţii aeronautice; 
- să asigure informaţiile aeronautice pentru 

utilizatorii de pe teritoriul naţional şi 
internaţional; 

- să coopereze în producerea de hărţi 
aeronautice şi procesării  datelor NOTAM 
necesare; 

- să revadă, să autorizeze şi să publice 
procedurile de sosire şi plecare pentru 
aerodromurile militare; 

- să proceseze şi să optimizeze procedurile de 
zbor în funcţie de condiţiile de mediu şi/sau 
restricţiile  de zgomot ; 

- să evalueze riscurile pentru navigaţia aeriană. 

 1. Responsible Service  
 
1.1 Aeronautical Information Service  
 
1.1.1 The Military Aeronautical Information Service 
is part of the Operational Military Air Traffic 
Services. It ensures pre-flight briefing for military 
flights and, if possible, for other noncommercial 
flights taking off and landing at ROAF aerodromes.  
Its tasks are performed on behalf of the Ministry of 
Defense (MoND) by: the ROAF – at the military 
bases that own Aeronautical Information Service 
and the AIS within  Air Operations Center (AOC) 
and ROAF.  
 
 
1.1.2. The following tasks are performed by the 
units of the Aeronautical Information Service: 
- providing pre-flight briefings; 
- accepting, checking and forwarding the flight 

plans and other ATS messages; 
 
- processing of the flight data and associated 

messages, sent through FDEx system;  
- coordinates the specific tasks at aerodromes 

where operational flight are conducted; 
- developing and publishing of the flight data.  
 
 
1.2. The Aeronautical Information Office 
 
1.2.1. The Aeronautical Information Service is  
accomplished, on behalf of the Ministry of Defense 
(MoD), by the Navigation and Airspace 
Management Department from ROAF through the 
Regulations and Aeronautical Information Office . 
Postal address: Address:  Romanian Air Force HQ; 
10,5 km Bucharest – Ploieşti 10,5, Romania 
1.2.2. In detail, its tasks consist in:  
 
- to collect, analyze, generate and distribute the 

aeronautical information;  
- to provide military air traffic information to 

national and international users;  
 
- to cooperate in the production of aeronautical 

charts and processing of NOTAM data;  
 
- to review, authorize and publish approach and 

departure procedures for the military 
aerodromes; 

- to process and optimize the flight procedures, 
taking into account of environmental conditions 
and/or noise protection; 

- to assess the risks to air navigation. 
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2. Responsabilităţi 
2.1 Serviciul de Informare Aeronautică 
Responsabilitatea de a asigura livrarea de informaţii 
aeronautice militare este distribuită astfel: 
- Secţia Navigaţie şi Management Spaţiu Aerian 

din cadrul SMFA; 
- Centrul de Operaţii Aeriene (AOC) şi Centrele 

de Operaţii Aeriene ale flotilelor aeriene şi 
Şcolii de aplicaţie pentru forţele Aeriene; 

- unităţii care face informarea preliminară de zbor 
pentru zborurile internaţionale – Secţia Survol, 
Relaţii şi Reglementări Aeronautice şi Siguranţă 
aeriană din Statul Major General; 

- unităţilor AIS din cadrul aerodromurilor  militare; 
 
2.2. Secţia Navigaţie şi Management Spaţiu 

Aerian  
Secţia Navigaţie şi Management Spaţiu Aerian din 
cadrul SMFA răspunde de colectarea şi publicarea 
tuturor datelor de control al traficului aerian pentru 
operaţiunile militare de zbor pe teritoriul României. 
 
 
3.       Asigurarea Informării Preliminare de Zbor  
 
3.1. Generalităţi 
Informarea Preliminară de Zbor este asigurată de 
către unităţile AIS de pe aerodromurilor militare.  
 
3.2. Orele de operare ale unităţilor AIS coincid 
cu orele de operare ale aerodromurilor respective. 
Detalii sunt prezentate în sectiunea AD din 
Publicaţia Militară de Informare Aeronautică.  
 
 
3.3. Informaţii Preliminare de Zbor 
 
3.3.1.   În principiu, informarea preliminară de zbor 
este asigurată pe baza tuturor informaţiilor 
considerate importante pentru zborul respectiv.  
 
4.  Publicaţii Aeronautice militare  
 
4.1. Generalităţi 
Informaţiile aeronautice sunt publicate în 
următoarele documente :  
- Publicaţia Militară de Informare Aeronautică 

(Mil AIP) 
- Amendament la Mil AIP (Mil AIP AMDT) 
- Supliment la Mil AIP (Mil AIP SUP) 
- Circulară de Informare Aeronautică Mil AIC 
- Bază NOTAM şi Buletine de Informare 

Preliminară de Zbor; 
- Liste de verificare (checklists) şi sumare.  
   
4.2. Amendamente Mil AIP (Mil AIP AMDT) 
Amendamentele la Publicaţia Militară de Informare 
Aeronautică sunt sub formă de file care pot fi 
înlocuite (respectiv modificate). Se vor publica două 
feluri de amendamente: 
- Mil AIP AMDT regulate, care vor fi realizate 
în conformitate cu intervalul regulat şi se vor 
identifica printr-o foaie de hârtie de culoare bleu 
deschis, conţinând modificări permanente din Mil 
AIP la data publicării;  

 2.  Area of Responsibility 
2.1. Aeronautical Information Service 
The responsibility for the provision of military 
aeronautical information service rests with: 
- ATM Regulations and Certifications 

Department from ROAF HQ;  
- Air Operations Center (AOC), and the Air 

Operations Centers of Air Flotillas and the 
Air Force School ; 

- the Pre-flight Briefing Unit for Over flight, 
Aeronautical Relationships and 
Regulations Department within the General 
Staff; 

- the Military AIS units at the aerodromes; 
 
2.2. ATM Regulations and Certifications 
Department  
ATM Regulations and Certifications 
Department from ROAF is responsible for the 
collection and publication of all air traffic control 
data for military flight operations in the 
Romanian territory. 
 
3.   Provision of Pre-flight Briefing 
 
3.1.  General 
Pre-flight briefing is provided by the military AIS 
units at the aerodromes. 
 
3.2.  The operating hours of the AIS units 
coincide with the published hours of operation 
of respective the airfields. Details are provided 
in AD section of the Military Aeronautical 
Information Publication. 
 
3.3. Scope of Pre-flight Briefing 
 
3.3.1. In principle, pre-flight briefing is 
provided on the basis of all the aeronautical 
information relevant to the flight concerned.  
 
4.  Military Aeronautical Publications  
 
4.1. General  
Aeronautical information is published in the 

following documents: 
- Military Aeronautical Information 

Publication (Mil AIP); 
- Amendment to the Mil AIP (Mil AIP AMDT); 
- Supplement to the Mil AIP (Mil AIP SUP); 
- Aeronautical Information Circular (Mil AIC); 
- Base NOTAM and Pre-flight Information 

Bulletins (PIB); 
- Checklists and summaries.  
 
4.2. Amendments to the Mil AIP (Mil AIP 
AMDT)  
Amendments to the Mil AIP are made by means of 
replaceable sheets. Two types of AIP Amendments 
are to be issued: 
-       regular Mil AIP AMDT, issued in accordance 
with the regular interval and identified by a light blue 
cover sheet, incorporates permanent changes into 
the Mil AIP on the indicated publication date; 
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- Mil AIP AIRAC AMDT se identifică printr-o 
foaie de culoare roz care va purta acronimul 
AIRAC. Acest capitol va conţine schimbările cu 
caracter pemanent şi care au importanţă 
operaţională din cadrul Mil AIP valide la data 
efectivă publicată de AIRAC. 
 
4.3. Supliment la Mil AIP (Mil AIP SUP) 
Schimbările cu caracter temporar valide o perioadă 
lungă de timp (trei luni sau mai mult) si informaţia 
validă pe termen scurt care constă în text scris cu 
caractere mari şi/sau grafice, care aduce completări 
la Publicaţia Militară de Informare Aeronautică şi 
vor fi publicate sub denumirea de Supliment la Mil 
AIP. 
   Suplimentul publicaţiei este împărţit pe teme 
diferite cum ar fi: Informaţii Generale–GEN, En 
Route–ENR şi Aerodromuri–AD şi fiecare temă este 
prinsă în capitolul corespunzător la începutul Mil 
AIP fiind redactate pe pagini  galbene, pentru a se 
deosebi de celelalte pagini ale Mil AIP. 
 
4.4.Circulara de Informare Aeronautică (Mil AIC)  
În Mil AIC vor fi publicate  informaţiile care nu sunt 
obligatorii a fi incluse în Mil AIP sau NOTAM-uri, 
conform Anexei 15 ICAO, dar aceste informaţii sunt 
necesare pentru asigurarea siguranţei zborului.  
 
 
4.5. Buletin de Informare Preliminară de Zbor 
(PIB) şi bază NOTAM 
4.5.1. AMC  emite baze NOTAM către AACR, 
care va emite NOTAM-uri după cum urmează: 
- Ordinea numerică începe cu luna ianuarie a 
fiecărui an, cu nr. 0001; 
- NOTAM sunt distribuite în teritoriu, dar şi altor 
unităţi militare din străinătate; 
- Seriile Ordinelor NOTAM: 
- Seria A – conţine amendamente la Mil AIP, 

Publicaţie Militară de Informare Aeronautică 
România;  

- Seria B – conţine informaţii referitoare la 
restricţiile/rezervările de spaţiu aerian; 

- Seria C – conţine informaţii la zborurile VFR 
sau alte informaţii interne; 

- Seria S -  informaţii privind prezenţa zăpezii, 
gheţii, polei pe aerodromurile militare; 

- Seria M – conţine informaţii referitoare la 
avertizările de navigaţie aeriană; 

 
4.5.2. Buletinele de Informare Preliminară de Zbor 
conţin un rezumat al celor prezentate în NOTAM 
pentru uzul operatorilor/echipajelor de zbor, sunt 
disponibile la unităţile AIS de pe aerodrom.  
 
4.6. ROMIL FLIP 
4.6.1. Hărţi  
(RO Mil FLIP MAP) conţine hărţile pentru spaţiul 
aerian folosit în scopuri militare şi sunt destinate 
pentru a fi folosite împreună cu hărţile aeronautice 
corespunzătoare din AIP Romania şi Mil AIP.  
Informaţii detaliate cu privire la Zonele de 
Alimentare în Aer sunt integrate în LoA dintre 
SMFA, AACR, ROMATSA. 

 - Mil AIP AIRAC AMDT, issued in 
accordance with the AIRAC system and identified 
by a pink cover sheet and the acronym AIRAC, 
incorporates operationally significant permanent 
changes into the Mil AIP on the indicated AIRAC 
effective date. 
 
4.3. Supplement to the Mil AIP (Mil AIP SUP)  
Temporary changes of long duration (three months 
or longer) and information of short duration which 
consists of extensive text and/or graphics, 
supplementing the permanent information 
contained in the Mil AIP, are published as Mil AIP 
Supplements.  
 
   Mil AIP Supplements are separated by 
information subject (General - GEN, En-route - ENR 
and Aerodromes - AD) and are placed accordingly 
at the beginning of each AIP part. Supplements are 
published on yellow paper to be conspicuous and to 
stand out from the rest of the Mil AIP. 
 
4.4. Aeronautical Information Circular (Mil AIC)  
As Mil AIC, aeronautical information will be published 
if publication in Mil AIP or as NOTAM is not required 
according ICAO Annex 15, but the information are 
useful in the legal or technical fields or in the interest 
of flight safety. 
 
4.5 NOTAM and Pre-flight Information 
Bulletin (PIB)  
4.5.1  AMC  issues NOTAM to AACR. AACR will 
issue NOTAM as it follows: 
- The numerical order starts on January every year 
with 0001;  
- NOTAM are disseminated within Romania and to 
particular military agencies abroad;  
- NOTAM orders serials: 
- Series A – contains amendments relating 

Military Aeronautical Information Publication 
Romania; 

- Series B – contains information relating to 
airspace restrictions/reservations; 

- Series C – contains information on VFR flights 
or other internal information; 

- Series S – information on presence of snow, 
ice, glazed frost on the military aerodromes; 

- Series M – contains information relating to 
navigation warnings. 

 
4.5.2 Pre-flight Information Bulletins (PIB), which 
contain a summary of current NOTAM for the 
operator / flight crews are available at the 
aerodrome AIS units. 
 
4.6.  ROMIL FLIP  
4.6.1. MAPS  
The RO Mil FLIP MAP contains special charts of 
airspace which is used for military purposes and  is  
designed for use together with the aeronautical 
charts from Romania AIP and the Mil AIP Romania.  
Detailed information about Airborne Air Refuelling 
(AAR) is published in LoA between ROAF, RCAA, 
ROMATSA. 
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5.   Sistemul AIRAC 
 
Schimbările planificate ale facilităţilor, 
reglementărior, procedurilor, restricţiilor şi 
pericolelor pentru zbor, care au importanţă pentru  
zbor şi pentru siguranţa acestuia, sunt publicate în 
concordanţă cu sistemul AIRAC coordonat la nivel 
internaţional. Ele sunt anunţate în timp util pentrru 
publicare în Amendamentul la Mil AIP (AMDT  Mil 
AIP  AIRAC), şi/sau Suplimentul Mil AIP cu scopul 
de a ajunge la destinatari în cel puţin 28 de zile 
înainte de data la care devine valid.  
 

 5.  AIRAC System  
 
Planned changes of facilities, regulations, 
procedures, restrictions and hazards of particular 
importance for air traffic are published in 
accordance with the internationally coordinated 
AIRAC system, according to which such changes 
will be published at internationally coordinated 
dates only. They are announced early enough for 
publication in the relevant AIP Amendment (Mil AIP 
AIRAC AMDT) and/or Mil AIP Supplement (Mil AIP 
AIRAC SUP) with the objective of reaching the 
recipients at leat 28 days prior to the effective date.  
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FLUXUL DE INFORMAŢII ÎN CADRUL MIL AIS 

Culegerea 
datelor/informaţiilor 

primare 
AIS/ARO 

 

Evaluarea 
preliminară 

a 
datelor/informaţiilor 

AIS/ARO 

 

Verificare/Validare 
Aprobare 

(date primare) 
AIS/AOC 

 

Prelucrare 
(stabilirea 

mijloacelor de 
publicare, 

editare,formatare) 
BIROUL AIS 

(SMFA) 

 
Multiplicare 
Publicare 

Depozitare  
BIROUL AIS 

(SMFA) 

 

Distribuire 

 

Sursa 
Încadrarea informaţiei 

Corectitudinea 
informaţiei 

(PIB) 

 

Servicii 
responsabile 

 

MIL AIP AMDT 
MIL AIP SUP 

AIC 
Liste de control şi sumare 

MIL AIP 

AACR, ROMATSA, 
ALTE SERVICII AIS 
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