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ENR 1.7.  Proceduri de calaj a altimetrului                 Altimeter Setting Procedures   
 
 
 
 
1. Calajul altimetrului 
1.1 Nu sunt diferenţe faţă de regulile ICAO. 
1.2 Pentru zborurile executate în MCTR, poziţia 
aeronavei în plan vertical va fi exprimată prin 
altitudinea QNH sau prin înălţimea QFE dacă 
aeronava se găseşte la TA sau sub aceasta, şi prin 
FL măsurat faţă de valoarea presiunii STD în ft sau 
metri ţinând cont de eşalonarea aeronavelor în 
sistemul semicircular dacă aeronava se găseşte la 
TL sau deasupra acestuia. Pe timpul traversării 
stratului de tranziţie, poziţia aeronavei în plan 
vertical va fi exprimată în FL dacă urcă şi prin 
altitudine dacă coboară; 
1.3 O calare de altimetru pe QFE, va fi asigurată 
aeronavei la cerere sau pe baze stabilite în 
concordanţă cu înţelegerile locale; acesta va fi QFE 
pentru înălţimea de aerodrom, cu excepţie pentru 
piste cu apropieri instrumentale, dacă pragul este 
cu 2 metri/7 ft sau mai mult sub cota de aerodrom şi 
piste de apropiere de precizie, în care cazuri, QFE 
pentru pragul pistei în cauză va fi furnizat. Calările 
de altimetru asigurate aeronavei vor fi rotunjite la 
minima de jos în hectopascali/hPa întregi; 
 
1.4 Nivelul de tranziţie va fi cel mai de jos nivel de 
zbor disponibil pentru a fi utilizat deasupra altitudinii 
de tranziţie stabilită pentru necesităţile de la 
aerodrom. 
 
2. Calajul altimetrului pentru zborul IFR  
Nu sunt diferenţe faţă de zborul VFR. 

 1.  Altimeter Setting for VFR Flights 
1.1  No differences from basic ICAO rules exist. 
1.2 For flights in the vicinity of aerodromes and 
within terminal control areas, the vertical position of 
aircraft shall be expressed in terms of altitudes or 
heights at or below the transition altitude and in 
terms of flight levels at or above the transition level. 
While passing through the transition layer, vertical 
position shall be expressed in terms of flight levels 
when climbing and in terms of altitudes when 
descending. 
 
 

1.3 When an aircraft has been given clearance to 
land is completing its approach using atmospheric 
pressure at aerodrome elevation (QFE), the vertical 
position of the aircraft shall be expressed in terms 
of height above aerodrome elevation during that 
portion of its flight for which QFE may be used, 
except that it shall be expressed in terms of height 
above runway threshold elevation for instrument 
runways, if the threshold is 2 metres 
(7 feet) or more below the aerodrome elevation, 
and for precision approach runways. 
1.4 The transition level shall be the lowest flight 
level available for use above the transition altitude 
established for the aerodrome concerned.  
 
 
2.  Altimeter Setting for IFR Flights 
No differences from VFR flight. 
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