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Use of Airspace Use Plan (AUP) and
Updated Airspace Use Plan (UUP) in aeronautical information
1) Background - The European Network Manager (NM) coordinates civil and military requirements. Collaborative
Decision-Making process culminate in the publication of a daily European Airspace Use Plan (AUP) on the day
before operations (D-1) and Updated Airspace Use Plan (UUP) on the day of operation. The AUP and UUP
activate Conditional Routes and allocate Temporary Segregated Areas and Cross-Border Areas for specific
periods of time.
2) The aim of this Aeronautical Information Circular (AIC) is to enhance aviation industry awareness about
the necessity of AUP/UUP daily consultation in the aeronautical information process in order to establish
military airspace restriction/reservation.
3) Applicability
This document is applicable to:
 Air Navigation Service Providers;
 Pilots, flight dispatchers, aircraft operators, individuals and organizations that exercise the privileges
granted to them under a certificate or an authorization.
4) Date of implementation
th
Starting 16 of July 2020, permanent.
5) AUP/UUP concept definition and use
Information about the use of reserved / restricted airspace areas published in AIP Romania, chapter ENR 5,
that are used for military fly training purposes, are described in AUP - Airspace Use Plan and updated by UUP
- Update Airspace Use Plan.
Airspace Use Plan (AUP) is an ASM message of NOTAM status notifying the daily decision of an Romanian
AMC (Airspace Management Cell) on the temporary allocation of the airspace within its jurisdiction for a
specific time period, by means of a standard message format.
Updated Airspace Use Plan (UUP) is an ASM message of NOTAM status issued by an Romanin AMC to
update and supersede AUP/previous UUP information.
The AUP is published every day at 15:00 UTC and is valid for 24 hours starting with 06:00 UTC next day.
The UUP is published (if it's necessary), starting with 06:00 UTC on the day of operation whenever changes
occur in the AUP but at intervals of at least half an hour.
Information published in the AUP/UUP can be accessed on the Network Operation Portal - NOP website,
folowing the link:
https://www.public.nm.eurocontrol.int/PUBPORTAL/gateway/spec/index.html,
European
AUP/UUP
section.
For more information please contact:
AMC România
Postal adress: B-dul Ion Ionescu de la Brad, nr.10, CP 18-90, 013813 - sector 1, Bucureşti,România
Telephone:
+40 (0) 21 2083495
+40 (0) 21 2083496
Fax:
+40 (0) 21 2083268
e-mail:
amc.cdz@romatsa.ro
AFS:
LRBBRTAM
Hours of operation: H24
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Utilizarea Planului de utilizare a spațiului aerian (AUP) și
Planului de utilizare a spaţiului aerian actualizat (UUP) în informarea aeronautică
1) Context - Administratorul european al rețelei (NM) coordonează cerințele civile și militare. Procesul colaborativ
de luare a deciziei are ca rezultat publicarea zilnică a unui Plan european de utilizare a spațiului aerian (AUP),
cu o zi înainte de operare (D-1) și a Planului de utilizare a spaţiului aerian actualizat (UUP) în ziua de operare
efectivă, atunci când este cazul. Prin publicarea AUP și UUP se administrează alocarea rutelor condiționale și
a zonelor segregate/rezervate temporar pentru perioade specifice de timp.
2) Obiectivul acestei circulare de informare aeronautică (AIC) este de a spori gradul de conștientizare în
aviație cu privire la necesitatea consultării zilnice AUP/UUP în cadrul procesului de informare aeronautică, în
vederea determinării restricțiilor/rezervărilor militare în spațiul aerian.
3) Aplicabilitate
Prezentul document se aplică:
 furnizorilor de servicii de navigație aeriană;
 piloților, dispecerilor de zbor, operatorilor de aeronave și persoanelor fizice și organizațiilor care exercită
privilegiile care le sunt acordate în temeiul unui certificat sau al unei autorizații.
4) Data punerii în aplicare
Începând cu data de 16 iulie 2020, permanent.
5) Conceptul AUP/UUP definiții și utilizare
Informațiile referitoare la utilizarea zonelor de spaţiu aerian rezervat/restricţionat publicate în AIP România,
capitolul ENR 5, care sunt folosite în scopul antrenamentelor militare în zbor, sunt descrise în AUP – Airspace
Use Plan (Plan de utilizare a spaţiului aerian)și actualizate prin UUP - Update Airspace Use Plan (Plan de
utilizare a spaţiului aerian actualizat).
Planul de utilizare a spaţiului aerian (AUP) - este un mesaj MSA (ASM) cu statut de NOTAM care notifică
deciziile zilnice ale AMC România (Celula de Management a spațiului aerian) asupra alocării temporare a
spaţiului aerian aflat în gestionarea sa, pentru o anumită perioadă de timp, prin utilizarea unui mesaj în format
standard.
Planul de utilizare a spaţiului aerian actualizat (UUP) - este un mesaj MSA (ASM) cu statut de NOTAM,
emis de AMC România în ziua operaţiunilor pentru a actualiza şi înlocui informaţiile din AUP/UUP-ul anterior.
AUP este publicat în fiecare zi la ora 15:00 UTC și e valabil 24 de ore începând cu ora 06:00UTC a zilei
următoare.
UUP este publicat (dacă e cazul) începând cu 06:00 UTC în ziua de operare ori de câte ori apar modificări la
AUP dar la intervale de cel puțin jumătate de oră.Informațiile publicate în AUP/UUP pot fi accesate pe site-ul
Network Operation Portal NOP, urmând link-ul:
https://www.public.nm.eurocontrol.int/PUBPORTAL/gateway/spec/index.html,
secțiunea
European
AUP/UUP.
Pentru informații suplimentare, contactați:
AMC România
Adresa: B-dul Ion Ionescu de la Brad, nr.10, CP 18-90, 013813 - sector 1, Bucureşti, România
Telefon:
+40 (0) 21 2083495
+40 (0) 21 2083496
Fax:
+40 (0) 21 2083268
e-mail:
amc.cdz@romatsa.ro
AFS:
LRBBRTAM
Ore de operare: H24
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