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ENR 1.6. Servicii şi proceduri RADAR  -  RADAR Services and Procedures  
 
1. Utilizarea radarului secundar 
1.1. Generalităţi 
Dacă nu există instrucţiuni specifice, pentru cazuri 
individuale, pilotul trebuie să selecteze şi să afişeze 
la transponder  modurile şi codurile potrivit 
instrucţiunilor ATC. 
1.2. Setarea transponderului 
1.2.1. Dacă nu primeşte instrucţiuni specifice, pilotul 
care intră în zona de responsabilitate a unui organ 
de trafic aerian va menţine codul alocat de către 
ultimul ATC competent 
 
1.2.2. Dacă pilotul primeşte indicaţii să selecteze 
Modul A sau un alt mod de identificare, el va trebui 
să selecteze şi Modul C, fără alte instrucţiuni 
specifice. 
1.2.3. Dacă unui pilot i se aduce la cunoştinţă 
funcţionarea defectuoasă a transponder-ului în 
Modul C, el va trebui: 
- să decupleze raportarea altitudinii şi să transmită 
numai impulsurile cadru ale Modului C 
sau 
- să decupleze complet Modul C dacă modelul  
transponderului nu permite aplicarea procedurii mai 
sus menţionate; cu toate acestea, Modul A va fi 
menţinut. Dacă modelul transponder-ului nu permite 
decuplarea separată a Modurilor A şi C, 
transponder-ul nu va fi decuplat, fără instrucţiuni 
explicite din partea organului ATC, pentru a asigura 
transmiterea continuă a informaţiei de identificare şi 
poziţie prin intemediul Modului A. 
 
 
1.2.4. Următoarele coduri din Modul 3/A 
desemnează funcţiuni astfel: 
7500 pentru situaţii ilicite 
7600 pentru întreruperea legăturii radio  
7700 pentru situaţii de urgenţă 
2000 pentru zborul fără cod alocat care  
 urmează să intre în spaţiul controlat. 
1.2.5. Dacă aeronavele militare zboară în formaţie, 
doar capul formaţiei trebuie să selecteze modurile 
şi codurile respective; celelalte aeronave ale 
formaţiei trebuie să aibă transponder-ul în poziţia 
„STANDBY”, dacă nu au primit alte instrucţiuni. 
După ruperea formaţiei toate aeronavele vor avea 
transonderul cuplat. 
1.3. Proceduri în cazul defectării 
transponderului. 
În cazul în care transponder-ul se defectează şi nu 
poate fi reparat înainte de decolare, pilotul trebuie: 
- să informeze organele ATC competente şi să 
obţină permisiunea de a executa zborul; 

 1. Use of Secondary Surveillance Radar 
1.1.  General 
The pilot shall, unless otherwise laid down in the 
following provisions for individual cases, operate 
the transponder and select modes and codes as 
instructed by the ATC units. 
1.2.  Setting of Transponder 
1.2.1. Unless instructed otherwise, the pilot entering 
the area of responsibility of an ATC unit shall 
maintain the code assigned to him by the last 
competent ATC unit until a new code is assigned to 
him. 
1.2.2. If the pilot is instructed to set Mode A or 
another identification mode he shall set Mode C 
simultaneously without specific instruction. 
 
1.2.3. If a pilot is advised of a transponder 
malfunction on Mode C he shall switch off the 
altitude reporting and only transmit the framing 
pulses of the Mode C response ("empty frame"), 
or 
- completely switch off Mode C if the design of the 
transponder does not permit the application of the 
above mentioned procedure; however, Mode A 
shall be maintained. If the design of the transponder 
does not permit to switch off Mode A and C 
separately, the transponder shall not be switched 
off without explicit instruction by ATC units to 
ensure continuous transmission of identification and 
position information via Mode A. 
When entering the area of responsibility of another 
ATC unit, the pilot shall maintain the settings and 
inform the ATC unit accordingly. 
1.2.4. Specific codes of Mode 3/A are reserved for 
the designation of the following functions: 
            7500 for hijacking 
 7600 for radio communication failure 
 7700 for emergency 
 2000 for the flight without a code which 
  will be observed/eatched by SSR 
1.2.5. If military aircraft are flying in formation, only 
the formation leader may switch pertinent modes 
and codes; the other aircraft of the formation shall 
switch the transponder to "STANDBY" as far as 
they have not received other instructions. After 
breaking the formation, all aircraft will switch the 
transponder to „on”. 
1.3.  Transponder Failure Procedures 
 
In case a transponder has failed and cannot be 
restored before takeoff, the pilot shall 
- inform the competent ATC unit and obtain 
permission to execute the flight; 

 
- să insereze în câmpul 10 al planului de zbor sub 
„SSR” litera „N” pentru a arăta nefuncţionarea 
transponder-ului sau, în cazul unei defecţiuni 
parţiale, litera corespunzătoare capabilităţii rămase 
funcţională; 
- este interzis zborul în spaţiul aerian de clasă A 
fără transponder. Excepţie fac zborurile de apărare. 

 - insert in item 10 of the flight plan form under 
"SSR" the letter "N" for complete unserviceability of 
the transponder or, in case of partial transponder 
failure, the designated letter corresponding to the 
remaining transponder capability. 
- the flight in class A airspece without transponder 
is strictly forbidden. Defence flights are an 
exception. 
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