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Rezumat: Activitatea de transport aerian a început încă de la apariţia primelor aeronave mai uşoare decât 

aerul. Deşi avionul a fost folosit ca armă în Primul Război Mondial, folosirea lui în transporturile poştale este 

considerată începutul activităţii moderne a acestuia. Călătoria aeriană este o formă generală de transport a 

pasagerilor pe distanţe mari şi singura alternativă rezonabilă când timpul este esenţial. Viteza mare a avioanelor 

corelată cu un sistem de preţuri copetitive a condus la creşterea transpotului aerian şi în specil a celui de pasageri. O 

caracteristică a transportului aerian, care este privită ca un dezavantaj tehnic, constă în accesibilitatea lui relativ 

redusă. Pentru accesul la aeroport este necesară folosirea unui mijloc de transport auto, ceea ce adaugă timp şi un cost 

suplimentar serviciului furnizat. Pentru a compensa aceste probleme unii transportatori furnizează servicii din poartă 

în poartă prin contracte cu firme de camionaj. 

 

Cuvinte cheie: transport aerian; convenţia privind aviaţia civilă internaţională; convenţia sanitară 

internaţională privind navigaţia aeriană. 

 

 

Introducere 

 

Anul 1919 poate fi considerat prag al abordării cu preponderenţă a teoriei aviaţiei pentru scopuri 

civile şi, de la început, al unei noi activităţi de organizare a transportului aerian comercial şi de transformare 

a avioanelor militare în civile. Începând cu acest an iau fiinţă multe companii aeriene, unele dintre acestea 

funcţionând până în zilele noastre sub denumirea iniţială. Astfel, compania naţională KLM a luat fiinţă în 

octombrie 1919 şi este considerată cea mai veche companie naţională din lume, funcţionând până în zilele 

noastre sub aceeaşi denumire. 

În anii următori se mai înfiinţează alte companii, dintre care: AERFLOT (Rusia) în 1923, PAN 

AMERICAN AIRLINES (SUA) în 1927, SABENA (Belgia) în 1923, AIR FRANCE (Franţa) în 1933, 

Lufthansa (Germania) în 1926, TAROM (România în 1944). 

Fără îndoială, caracteristica esenţială a serviciului aerian este viteza. Avioanele comerciale cu motor 

cu reacţie au viteze între 500 km/h şi 600 km/h. Acest avantaj, important în deplasarea terminal la terminal, 

este diminuat într-o oarecare măsură prin frecvenţa redusă a zborurilor determinată de gradul de utilizare, dar 

şi de aglomerarea aeroporturilor şi a căilor de acces la aeroport.  

 

1. Convenţii şi reglementări internaţionale 

 

În domeniul transportului aerian, se aplică o serie de convenţii, reglementări şi acorduri, care, deşi nu 

reuşesc să-i confere un caracter strict unitar, îi facilitează totuşi desfăşurarea normală. Dintre acestea, mai 

importante sunt: 

• Convenţia pentru unificarea unor reguli privind transportul aerian internaţional, semnată la 

Varşovia (12 octombrie 1929), la care ţara noastră a aderat prin Legea nr. 1213 din 1931, reglementează 

anumite aspecte ale transportului aerian internaţional, referindu-se în special la documentele de transport 

(biletul de călătorie, buletinul de bagaj şi scrisoarea de trăsură aeriană). 

• Convenţia sanitară internaţională privind navigaţia aeriană, semnată la Haga (12 aprilie 1933), 

reglementează unele aspecte de natură sanitară în legătură cu măsurile ce trebuie luate pe aeroporturi cu 

privire la accesul aeronavelor, al echipajelor acestora, al persoanelor, bagajelor şi mărfurilor. 

• Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago (7 decembrie 1944), reprezintă, 

prin reglementările sale, principalul instrument juridic din domeniul aviaţiei civile internaţionale. Cu această 
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ocazie a fost creat cadrul juridic instituţional şi a luat fiinţă Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale 

(ICAO). În cadrul aceleiaşi convenţii a fost semnat de către statele membre ICAO, Acordul referitor la 

transportul aerian internaţionl care descrie libertăţile aerului (doua tehnice şi trei comerciale) şi care au 

aplicare generală în practica aviaţiei internaţionale.  Cele cinci libertăţi ale aerului, definite prin Convenţia 

de la Chicago, sunt:  

1) dreptul de a survola, fără aterizare, teritoriul unui stat contractant al convenţiei; 

2) dreptul de a ateriza pe teritoriul unui stat, fără scopuri comerciale (dreptul de a face escală 

tehnică); 

3) dreptul de a ateriza pentru a debarca călători, marfă şi poştă, luate de pe teritoriul statului posesor 

al aeronavei; 

4) dreptul de a ateriza în scopul îmbarcării de călători, mărfuri şi poştă din statul partener, pentru ai 

transporta în statul căruia îi aparţine aeronava; 

5) dreptul de a îmbarca şi debarca pasageri, mărfuri şi poştă, cu destinaţia sau cu provenienţa în sau 

din teritoriul unor state terţe. 

Prin Decretul nr. 194/1965, România a aderat la „Convenţia de la Chicago”, devenind membră a 

ICAO. 

• Convenţia pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor, semnată la Haga (16 decembrie 1970), 

referitoare la reprimarea capturării ilicite de aeronave, cuprinde unele reglementări specifice, în vederea 

combaterii fenomenelor de răspândire, înmulţire şi agravare a actelor de violenţă, care pot fi săvârşite la 

bordul unei aeronave în timpul zborului, ori al unei aeronave angajate la îndeplinirea unui serviciu aerian. 

România a aderat prin Decretul nr. 143/1972 la Convenţia de la Haga (1970) şi prin Decretul nr. 66/1985 la 

Convenţia de la Montreal (1971). 

• Convenţia privind problemele colaborării în domeniul activităţilor de exploatare comercială şi 

financiară între întreprinderile de transport aerian, semnată la Berlin (27 octombrie 1965); 

• Convenţiile privind tarifele unice pentru pasageri şi marfă, inclusiv taxele aferente serviciilor 

acordate aeronavelor (EAPT, EAGT), semnate la Budapesta (1 aprilie 1963). 

• Convenţia pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internaţional, adoptată 

la Montreal, la 28 mai 1999, ratificată în România prin O.G. nr. 107 din 31 august 2000, publicată în 

„Monitorul Oficial” nr. 437, din 3 septembrie 2000, privind unele modificări ale următoarelor convenţii 

internaţionale: - Convenţia de la Varşovia; - Protocolul de la Haga; - Convenţia de la Guadalajara; - 

Protocolul de la Guatemala City. 

 

2. Organisme şi organizaţii internaţionale ale aviaţiei civile 

 

Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI sau ICAO). Înfiinţată în anul 1944, cu ocazia 

Conferinţei traficului aerian de la Chicago, având iniţial 54 de state membre, OACI a primit, începând cu 

anul 1947, statutul de organizaţie specializată în cadrul ONU pentru aviaţia civilă. Are sediul la Montreal 

(Canada) şi numără în prezent peste 170 de state membre. 

 

Asociaţia Internaţională a Transporturilor Aeriene (IATA). În anul 1945, la Havana, a luat fiinţă 

Asociaţia Internaţională a Transporturilor Aeriene (International Air Transport Association - IATA). Membri 

ai acestei asociaţii sunt companiile de trasporturi aeriene internaţionale ale diferitelor ţări. Obiectivele 

urmărite de IATA se referă la: 

- promovarea unui trafic aerian sigur, regulat şi eficient, cultivarea relaţiilor comerciale în acest 

domeniu, studierea şi punerea în valoare a căilor de navigaţie aeriană; 

- promovarea cooperării între societăţile de transporturi aeriene care participă direct la traficul aerian 

internaţional; 

- promovarea cooperării cu celelalte organizaţii internaţionale care pot contribui la buna desfăşurare 

a transporturilor aeriene internaţionale. 

Potrivit condiţiilor de expediere ale IATA, teritoriile survolate sunt împărţite în trei zone de trafic 

(Traffic Conference Areas), pentru fiecare zonă existând o conferinţă de trafic. Aceste zone sunt următoarele: 

• Zona 1 (IATA Area 1), care cuprinde: America de Nord, America de Sud şi insulele adiacente, 

Groenlanda şi insulele Hawaii; 
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• Zona 2 (IATA Area 2), care cuprinde: Europa, Africa şi insulele adiacente, Orientul Mijlociu 

(inclusiv Iran); 

• Zona 3 (IATA Area 3), care cuprinde: Asia şi insulele adiacente, Australia, Noua Zeelandă şi 

insulele Oceanului Pacific. 

Conferinţele de trafic adoptă hotărâri cu privire la tarifele de transport ce trebuie practicate, condiţiile 

de expediere, etc. Compania TAROM a devenit membră a IATA în 1994. 

 

3. Aeroportul 

 

Aeroportul reprezintă totalitatea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor destinate servirii 

călătorilor, servirii aeronavelor pentru decolare şi aterizare, îmbarcarea şi debarcarea călătorilor, desfăşurării 

operaţiilor comerciale, controlului şi conducerii zborului într-o zonă delimitată de spaţiu, întreţinerii şi 

reparării avioanelor, etc. 

În structura unui aeroport se cuprind următoarele elemente: aerodromul, construcţiile (aerogara), 

turnul de control, hangarele, atelierele, instalaţiile speciale, echipamentele şi utilajele pentru servirea 

tehnică. 

Aerodromul reprezintă suprafaţa de teren special amenajată care serveşte la decolarea şi aterizarea 

avioanelor, la rularea, staţionarea şi servirea lor tehnică. Aeronromul are următoarele părţi principale: - piste 

de decolare şi aterizare; - platforme de încărcare-descărcare pentru mărfuri; de îmbarcare-debarcare pentru 

călători (suprafaţa de trafic); - platforme de staţionare a aeronavelor; - căi de rulare a avioanelor între piste şi 

platforme (bretelele), etc. 

Pista de decolare şi aterizare (suprafaţa de manevră) este stabilită în raport cu poziţia geografică, 

temperatura de referinţă, condiţiile de vânt. De regulă fiecare aerodrom dispune de mai multe piste. Una din 

acestea este dispusă pe direcţia vânturilor dominante şi se numeşte pistă principală. 

Căile de rulare sunt porţiuni de teren amenajate pentru deplasarea avioanelor de la şi la pistele de 

aterizare-decolare, la platformele de îmbarcare şi debarcare a călătorilor sau la suprafeţele de staţionare şi 

deservire tehnică. 

Aerogara, cunoscută şi sub numele de terminal, este cea mai importantă clădire a unui aeroport. Ea 

reprezintă punctul de concentrare a traficului, a pregătirii expedierii călătorilor şi mărfurilor, respectiv a 

finalizării transportului aerian. Aerogara de mărfuri este constituită din depozitele de mărfuri şi 

compartimentele de efectuare a formalităţilor comerciale. Aerogara este sediul birourilor companiilor aeriene 

şi al diferitelor servicii. Printre cele mai importante servicii sunt: - conducerea aeroportului; - dirijarea şi 

controlul circulaţiei aeriene (localizat în turnul de control); - dirijarea la sol a aeronavelor şi utilajelor de 

servire; - serviciul meteorologic; - serviciul sanitar; - organele de pază; - grăniceri şi vamă (la aeroporturile 

internaţionale). Tot aici sunt amenajate şi spaţii pentru servirea călătorilor: săli de aşteptare, birouri de 

informaţii, case de bilete, restaurante, etc.  

Turnul de control, situat de regulă deasupra aerogării, adăposteşte organele de dirijare şi 

supraveghere a circulaţiei aeriene a avioanelor aflate în spaţiul aerian al aeroportului, precum şi a celor aflate 

la sol şi pregătite pentru a începe zborul. 

Hangarele şi atelierele sunt construcţii destinate activităţii de întreţinere şi reparaţie a aeronavelor şi 

a diferitelor agregate de la bordul acestora. 

Instalaţii speciale care folosesc la: protecţia navigaţiei aeriene (PNA), îmbarcarea şi debarcarea 

pasagerilor, bagajelor, poştei şi a mărfurilor, pregătirea la sol a aeronavei, înainte şi după efectuarea zborului, 

precum şi la alte activităţi speciale (deszăpezire, stingerea incendiilor, antideturnare, etc.). 

 

4. Spaţiul aerian 

 

Prin spaţiu aerian se înţelege volumul de aer aflat deasupra teritoriului unui stat, delimitat de 

frontierele acestuia. El se împarte în spaţiu aerian controlat şi necontrolat. 

Spaţiul aerian controlat este destinat zborurilor aviaţiei de transport şi cuprinde următoarele zone: 

regiuni de control, regiuni terminale de control şi zone de control de aerodrom. 

Regiunea de control este delimitată vertical (între 900 m şi 14950 de m) şi orizontal şi cuprinde căile 

aeriene (culoarele aeriene). 
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Spaţiul aerian al ţării noastre este organizat pe regiuni de control şi culoare de intrare şi ieşire din 

regiunile de control. 

Culoarul aerian este parte a spaţiului aerian controlat, în formă de paralelipiped, delimitat pe 

verticală şi orizontală. Căile aeriene pot fi interne (au o lăţime de 10 m) şi internaţionale (au lăţimea de 20 de 

m).  

Regiunea terminală de control este partea din spaţiul aerian controlat organizată pentru coordonarea 

zborurilor între două sau mai multe zone de control de aerodrom vecine sau cu trafic intens. Ţara noastră are 

o singură regiune de control, a Bucureştiului, delimitată pe verticală, de la 500 de m de la sol la 3050 m, iar 

pe orizontală la 70 km. 

Zona de control de aerodrom este o parte a spaţiului aerian controlat care începe de la suprafaţa 

solului până la o anumită înălţime şi este organizată pentru orice aerodrom deschis traficului public. Ea este 

de obicei circulară sau semicirculară. 

Pentru evitarea pericolelor de coliziune a aeronavelor în aer, culoarele aeriene sunt departajate între 

ele pe orizontală şi pe verticală şi longitudinal. 

Spaţiul aerian al ţării noastre se împarte în: 

a) spaţiul rezervat unităţilor Departamentului Aviaţiei Civile şi anume: zonele aeroporturilor 

deschise traficului intern şi internaţional (zonele de control de aerodrom); căile aeriene interne şi 

internaţionale; regiunea terminală de control Bucureşti; zonele aeroporturilor aviaţiei militare şi sportive, 

precum şi spaţiul aerian de la sol până la înălţimea de 200 m, în zonele de şes, 400 m în zonele de deal şi 700 

m în zonele de munte; 

b) spaţiul rezervat unităţilor care construiesc aeronave pentru încercarea şi omologarea acestora; 

c) spaţiul rezervat unităţilor militare. 

 

5. Contractul de transport aerian internaţional de mărfuri şi executarea acestuia 

 

În practică, acest contract există sub forma scrisorii de transport aerian (air waybil). Aceasta 

dovedeşte: încheierea contractului, primirea mărfii la transport de către organizaţia de transport aerian, 

precum şi condiţiile transportului. 

Scrisoarea de transport aerian este întocmită de expeditor în trei exemplare originale şi mai multe 

copii. Primul exemplar poartă menţiunea “pentru transportator” şi este semnat de expeditor. Al doilea 

exemplar poartă menţiunea “pentru destinatar” şi este semnat de expeditor şi transportator şi însoţeşte marfa, 

în timp ce al treilea exemplar este semnat de transportator după primirea mărfii şi rămâne la expeditor. 

Scrisoarea de transport aerian mai cuprinde: - recipisa de primire; - un exemplar pentru formalităţile 

vamale la destinaţie; - câteva copii pentru compania de transport aerian şi agenţii acesteia. 

În scrisoarea de transport aerian trebuie să se menţioneze: - punctele de plecare şi destinaţie; - dacă 

ele sunt situate pe teritoriul aceleiaşi părţi contractante; - dacă sunt prevăzute una sau mai multe escale pe 

teritoriul altui stat se va indica una din aceste escale; - greutatea, volumul şi dimensiunea coletelor, felul 

ambalajului, marcajul, starea mărfii predată la transport; - numele şi adresa destinatarului şi dacă este cazul 

numele şi adresa agentului destinatarului care va prelua marfa pe aeroportul de destinaţie; - numele şi adresa 

expeditorului; - menţiuni în legătură cu modul de plată a taxelor de transport şi a taxelor accesorii; - un aviz 

indicând expeditorilor că trasportul este supus reglementărilor Convenţiei de la Varşovia, care, în general, 

limitează răspunderea transportatorilor în caz de pierdere sau avariere a mărfurilor. 

Expeditorul răspunde pentru exactitatea datelor înscrise în scrisoarea de transport şi este răpunzător 

pentru orice pagubă suferită de cărăuş sau de orice altă persoană, faţă de care este angajată răspunderea 

cărăuşului, din cauza indicaţiilor şi declaraţiilor sale în neregulă, inexacte sau incomplete. Totdată, 

expeditorul este obligat să dea toate lămuririle necesare să anexeze la scrisoarea de transport aerian 

documentele necesare pentru îndeplinirea formalităţilor vamale. 

 

6. Scrisoarea de transport aerian în trafic consolidat 

 

Traficul consolidat reprezintă gruparea mai multor expediţii pe un aeroport de plecare pentru un 

singur aeroport de destinaţie şi un singur destinatar. Gruparea expediţiilor se realizează de către o casă de 

expediţii care colectează expediţiile de la mai mulţi expeditori şi le expediază cu o singură scrisoare de 

transport aerian înscriind ca destinatar tot o casă de expediţie corespondentă, care primeşte marfa. 
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Scrisoarea de transport aerian în trafic consolidat se numeşte „Master Air Way Bill” (MAWB) şi este 

însoţită de un „Manifest de consolidare”. Concomitent casa de expediţie consolidatoare întocmeşte şi câte o 

„Scrisoare de transport aerian de casă” pentru fiecare expediţie (HAWB - House Air Way Bill). În această 

scrisoare de casă, la rubrica expeditor se înscrie întreprinderea exportatoare, iar la rubrica destinatar se trec 

numele şi aderesa cumpărătorului. HAWB este un titlu de credit transmisibil prin andosare. 

Casa de expediţie destinatară preia de la compania aeriană mărfurile, în conformitate cu „Scrisoarea 

de transport aerian consolidat” şi „Manifestul de consolidare”. În baza scrisorilor de transport aerian de casă, 

casa de expediţie destinatară efectuează, în afară de gruparea de distribuţie şi transportul de la aeroport până 

la domiciliul fiecărui cumpărător. 

Casa de expediţie care apare ca destinatar în scrisoarea de transport aerian consolidat, pentru 

activitatea de grupare primeşte un comision de la casa de expediţie consolidatoare.  

Această formă de consolidare a mărfurilor se numeşte consolidare directă. Există şi o aşa numită 

consolidare prin reexpediere, respectiv consolidarea realizată pe un alt aeroport decît cel de plecare. 

Documentele rămân aceleaşi ca şi la consolidarea directă. 

 

7. Forme de cooperare în domeniul transportului internaţional aerian 

 

Cooperarea în acest domeniu îmbracă forma unor contracte care permit fiecărei societăţi: să-şi 

acorde servicii prompte, să realizeze încasări din cesionări reciproce de servicii sau să le partajeze în mod 

avantajos. 

Aceste forme de cooperare au la bază recomandările Asociaţiei Internaţionale a Transportului Aerian 

(IATA). 

Contractul „Interline” este o formă de cooperare prin care doi carăuşi aerieni convin să-şi 

recunoască reciproc documentele de transport, în baza cărora companiile pot îmbarca la bordul navei 

pasageri, bagaje şi mărfuri. În acest scop IATA a elaborat un contract cadru care constituie un ghid în acest 

gen de cooperare. Contractul “Interline” este o facilitate pentru fiecare companie aeriană şi se aplică nu 

numai între membrii IATA, ci de toate companiile aeriene. El cuprinde trei părţi: - în prima parte se  prezintă 

partenerii şi se înscriu angajamentele acestora de a-şi recunoaşte reciproc documentele de transport, precum 

şi modul de rezolvare a reclamaţiilor,  procedurile de arbitraj şi jurisdicţie; - în a doua parte se înscriu 

comisioanele pe care cărăuşul le acordă companiei care realizează vânzarea prestaţiilor de transport şi 

emiterea documentelor (a biletului de călătorie şi a scrisorii de transport). Nivelul acestor comisioane este 

mai mare în: Europa, Asia şi America de Nord; - în a treia parte se înscriu: termenele de înaintare a 

facturilor pentru transporturile efectuate, modul de decontare reciprocă a soldurilor, moneda de plată şi 

procedura de corectare a diferenţelor de curs valutar. 

Contractul de reprezentanţă generală pentru vânzări - se încheie între două companii aeriene care 

se angajează să se reprezinte reciproc pe piaţa celeilalte părţi, ca reprezentant general de vânzări, de legătură 

cu autorităţile de stat, de efectuare de reclamă, în condiţiile respectării instrucţiunilor şi regulilor ce 

reglementează tarifele pentru prestaţiile efectuate. Se deosebeşte de contractul „Interline” prin aceea că 

agentul general poate transfera total sau parţial obligaţiile sale, inclusiv dreptul de vânzare de prestaţii la alte 

companii sau persoane care devin astfel un fel de subagenţi. 

Contractul de operare în pool - în scopul evitării concurenţei, partenerii, ce operează pe aceeaşi rută, 

încheie un contract de „operare în pool” (operare în comun, în cartel), prin care se stabilesc: împărţirea 

echitabilă a traficului; un sistem unic de lucru; preţurile sau reduceri de la tarifele publicate; precum şi 

capacitatea aeronavelor ce urmează să fie folosite. În acest fel, traficul existent între două ţări este dirijat 

către cursele partenerilor de operare în comun. 

Contractul de handling - prin acest contract companiile aeriene îşi asigură serviciile necesare la sol. 

În contract se prevăd serviciile ce urmează să le presteze, tarifele utilizate şi răspunderea între cărăuşi şi 

agentul de handling. Contractul de handling este reciproc, în sensul că fiecare companie figurează reciproc ca 

agent de handling. În cazul că nu ar exista acest contract, plata serviciilor necesare ar urma să se facă în 

numerar, imediat sau chiar în avans.  

 

Concluzii 
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Reţeaua aeriană este constituită din spaţiul aerian al României în care se definesc rute aeriene în funcţie de 

fluxurile de trafic coordonate la nivel european de către EUROCONTROL.       

Spaţiul aerian al României, respectiv căile aeriene, sunt folosite atât pentru survol în condiţiile asigurării 

serviciului de control şi dirijare a traficului aerian cât şi pentru decolarea şi aterizarea pe aeroporturile româneşti, 

acestea fiind astfel conectate cu aeroporturile din întreaga lume. Sistemul de aeroporturi din România este format din 

17 aeroporturi, din care 4 sunt deschise traficului intern şi internaţional de călători şi mărfuri şi 13 sunt cu specific 

deosebit, de interes local. 
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