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PREFAŢĂ  
 

 
 
 
Lucrarea de faţă se doreşte a fi un ghid util pasagerilor care beneficiază de serviciile 

de transport prestate de diverse companii aeriene ce operează atât în ţara noastră, cât şi la 
nivelul întregii Uniuni Europene. 

Cu ocazia elaborării acestei lucrări am observat că, în ultimii ani, cu o oarecare 
ezitare, pasagerii înţeleg totuşi să-şi valorifice drepturile recunoscute la nivel european 
prin Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 
februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de asistenţă 
a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a 
zborurilor, dar credem că, înainte de orice demers judiciar, dacă el nu poate fi evitat, 
trebuie foarte bine înţelese noţiunile de „zbor anulat/întârziat”, „refuz la îmbarcare”, 
„situaţii excepţionale”, „compensarea pasagerilor”, noţiuni pe care le găsim în regula-
mentul amintit şi faţă de care Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a avut ocazia să le 
stabilească sensul, raportându-se la cazuri concrete cu care s-au confruntat pasagerii din 
diferite state membre ale Uniunii Europene, motiv pentru care am prezentat, în rezumat, 
majoritatea hotărârilor CJUE în acest domeniu, încercând să acoperim toate situaţiile ce 
pot să apară în practică. 

De asemenea, în a II-a parte a lucrării, am rezumat câteva hotărâri pronunţate de 
instanţele din România care au reţinut că, deşi companiile de transport aerian implicate în 
litigii, au fost în prealabil invitate de pasageri la conciliere pentru ca orice divergenţă 
apărută să fie soluţionată pe cale amiabilă, acestea fie au rămas pasive, fie au oferit 
pasagerilor o compensaţie parţială şi tardivă, prejudiciul cauzat nefiind reparat integral, 
astfel că instanţele judecătoreşti au reţinut culpa operatorilor de transport aerian pentru 
anularea/întârzierea unor zboruri ori pierderea unor bagaje aparţinând pasagerilor, obli-
gând companiile de transport la plata unor despăgubiri pentru că au încălcat drepturile 
pasagerilor recunoscute în Regulamentul (CE) nr. 261/2004. 

În sfârşit, pentru că potrivit art. 16 din Regulamentul (CE) nr. 261/2004, fiecare stat 
membru al Uniunii Europene are obligaţia de a desemna un organism naţional, respon-
sabil de aplicarea în plan intern a prevederilor regulamentului european, am considerat că 
este interesant de observat cum îşi exercită atribuţiile în acest sens Autoritatea Naţională 
pentru Protecţia Consumatorului (ANPC), dar şi care este poziţia instanţelor de judecată 
faţă de faptele contravenţionale săvârşite de operatorii de transport aerian, fapte 
constatate şi sancţionate de comisarii din cadrul ANPC la sesizarea unor pasageri, motiv 
pentru care în ultimul capitol am prezentat şi o hotărâre judecătorească prin care s-a 
soluţionat o plângere contravenţională formulată de o companie de transport, sancţionată 
fiind pentru că nu a oferit pasagerilor, în timp util, compensaţia cuvenită pentru anularea 
unui zbor. 
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Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 

februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de 
asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau 
întârzierii prelungite a zborurilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 

 
 
 
PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 
având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 80 alin. (2), 
având în vedere propunerea Comisiei, 
având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European, 
după consultarea Comitetului Regiunilor, 
hotărând în conformitate cu procedura stabilită la art. 251 din tratat, în lumina textului 

comun aprobat de Comitetul de conciliere la 1 decembrie 2003, 
întrucât: 
(1) Măsurile adoptate de Comunitate în domeniul transportului aerian ar trebui, între 

altele, să urmărească asigurarea unui înalt nivel de protecţie a pasagerilor. De asemenea, 
ar trebui să se ia în considerare cerinţele legate de protecţia consumatorilor în general. 

(2) Refuzul la îmbarcare şi anularea sau întârzierea prelungită a zborurilor pot cauza 
pasagerilor dificultăţi şi neplăceri grave. 

(3) Cu toate că Regulamentul (CEE) nr. 295/91 al Consiliului din 4 februarie 1991 de 
stabilire a normelor comune privind sistemul de compensare pentru refuzul la îmbarcare 
din cadrul transporturilor aeriene regulate a stabilit o protecţie de bază a pasagerilor, 
numărul pasagerilor cărora le este refuzată îmbarcarea împotriva voinţei lor rămâne în 
continuare excesiv de ridicat, la fel ca şi numărul pasagerilor afectaţi de anulări fără o 
avertizare prealabilă, precum şi al celor afectaţi de întârzieri prelungite. 

(4) Comunitatea ar trebui aşadar să îmbunătăţească standardele de protecţie stabilite 
în acest regulament atât pentru consolidarea drepturilor pasagerilor, cât şi pentru 
garantarea desfăşurării activităţilor transportatorilor aerieni în condiţii armonizate, pe o 
piaţă liberalizată. 

(5) Dat fiind faptul că distincţia dintre serviciile aeriene regulate şi neregulate tinde 
să se reducă, această protecţie ar trebui să se aplice nu numai pasagerilor de pe zborurile 
regulate, ci şi celor de pe zborurile neregulate, inclusiv cele incluse în pachetele de 
servicii turistice. 

(6) Protecţia acordată pasagerilor care pleacă de pe un aeroport situat într-un stat 
membru ar trebui să fie extinsă la pasagerii care pleacă de pe un aeroport situat într-o ţară 
terţă spre un stat membru, în cazul în care zborul este asigurat de un operator de transport 
comunitar. 

(7) În scopul asigurării aplicării efective a prezentului regulament, obligaţiile 
aferente rămân în sarcina operatorului de transport aerian care efectuează sau inten-
ţionează să efectueze un zbor fie cu o aeronavă aflată în proprietatea sa, pe baza unui 
contract de închiriere de tip aeronavă goală (dry lease) sau tip aeronavă cu echipaj (wet 
lease), fie în orice alt regim. 
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(8) Prezentul regulament nu restrânge drepturile operatorului de transport aerian de a 
pretinde compensaţii de la orice persoană, inclusiv părţi terţe, în conformitate cu legislaţia 
aplicabilă. 

(9) Numărul pasagerilor cărora li se refuză îmbarcarea împotriva voinţei lor ar trebui 
redus printr-o solicitare adresată operatorilor de transport aerian de a face apel la volun-
tari care să renunţe la rezervările lor în schimbul anumitor indemnizaţii, în loc de a refuza 
îmbarcarea pasagerilor, precum şi prin compensarea integrală a persoanelor cărora li se 
refuză totuşi îmbarcarea. 

(10) Pasagerii cărora li se refuză îmbarcarea împotriva voinţei lor ar trebui să aibă 
posibilitatea fie de a-şi anula zborul, cu rambursarea costului biletelor sau să-şi poată 
continua zborul în condiţii satisfăcătoare şi să beneficieze de servicii corespunzătoare pe 
durata aşteptării unui zbor următor. 

(11) De asemenea, voluntarii ar trebui să dispună de posibilitatea de anulare a zbo-
rului, cu rambursarea costului biletelor, sau să-şi poată continua zborul în condiţii satisfă-
cătoare, dat fiind faptul că se confruntă cu aceleaşi dificultăţi de călătorie ca şi pasagerii 
cărora li se refuză îmbarcarea împotriva voinţei lor. 

(12) Dificultăţile şi neplăcerile cauzate pasagerilor de anularea zborurilor ar trebui să 
fie minime. Acest obiectiv ar trebui atins prin informarea pasagerilor, de către transpor-
tatori, cu privire la anulări înaintea orei de plecare prevăzute şi, în plus, prin oferirea de 
posibilităţi de redirecţionare, astfel încât pasagerii să poată face alte rezervări. În cazul în 
care acest lucru nu este posibil, operatorii de transport ar trebui să despăgubească 
pasagerii, cu excepţia cazurilor în care anularea survine în circumstanţe excepţionale, care 
nu pot fi evitate în pofida tuturor măsurilor rezonabile adoptate. 

(13) Pasagerii ale căror zboruri sunt anulate ar trebui să aibă posibilitatea de a obţine 
rambursarea costului biletelor sau redirecţionarea în condiţii satisfăcătoare şi să bene-
ficieze de servicii corespunzătoare pe durata aşteptării unui zbor următor. 

(14) În conformitate cu Convenţia de la Montreal, obligaţiile care revin operatorilor 
de transport aerian ar trebui limitate sau responsabilitatea lor exonerată în cazurile în care 
evenimentul este cauzat de circumstanţe excepţionale, care nu pot fi evitate în pofida 
tuturor măsurilor rezonabile adoptate. Astfel de circumstanţe pot surveni în special în caz 
de instabilitate politică, condiţii meteorologice incompatibile cu desfăşurarea zborului în 
cauză, riscuri legate de siguranţă, deficienţe neprevăzute care pot afecta siguranţa zbo-
rului şi greve care afectează operaţiunile operatorului de transport aerian. 

(15) Ar trebui să se considere că există circumstanţe extraordinare în cazul în care 
impactul unei decizii de gestionare a traficului aerian asupra unei anumite aeronave dintr-
o anumită zi cauzează o întârziere prelungită, o întârziere de o noapte sau anularea unuia 
sau mai multor zboruri ale aeronavei respective, în pofida adoptării tuturor măsurilor 
rezonabile de către operatorul de transport aerian în cauză, în scopul evitării întârzierilor 
sau anulărilor. 

(16) În cazul anulării unui pachet de servicii turistice din alte motive decât anularea 
zborului, prezentul regulament nu se aplică. 

(17) Pasagerii ale căror zboruri sunt întârziate pentru o durată specificată ar trebui să 
beneficieze de servicii corespunzătoare şi să aibă posibilitatea de a-şi anula zborurile, cu 
rambursarea costului biletelor, sau de a le putea continua în condiţii satisfăcătoare. 
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(18) Deservirea pasagerilor care aşteaptă un zbor alternativ sau întârziat poate fi 
limitată sau refuzată în cazul în care deservirea în sine ar putea cauza o întârziere 
suplimentară. 

(19) Operatorii de transport aerian ar trebui să se ocupe de necesităţile speciale ale 
persoanelor cu mobilitate redusă, precum şi de însoţitorii acestora. 

(20) Pasagerii ar trebui să fie pe deplin informaţi despre drepturile lor în eventua-
litatea refuzului la îmbarcare şi a anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor, astfel 
încât aceştia să-şi poată exercita efectiv drepturile. 

(21) Statele membre ar trebui să definească regimul de sancţiuni aplicabil încălcării 
dispoziţiilor prezentului regulament şi să se asigure că aceste sancţiuni sunt aplicate. 
Sancţiunile ar trebui să fie efective, proporţionale şi disuasive. 

(22) Statele membre ar trebui să asigure şi să controleze respectarea generală de către 
operatorii de transport aerian a prezentului regulament şi să desemneze o instituţie 
corespunzătoare cu competenţe executive. Acest control nu ar trebui să afecteze dreptul 
pasagerilor şi al operatorilor de transport aerian de a solicita despăgubiri în justiţie în 
conformitate cu procedurile dreptului intern. 

(23) Comisia ar trebui să analizeze aplicarea prezentului regulament şi să evalueze în 
special posibilitatea extinderii domeniului său de aplicare la toţi pasagerii care au încheiat 
un contract cu un tour-operator sau cu un operator de transport comunitar, atunci când 
pleacă de pe un aeroport situat într-o ţară terţă spre un aeroport dintr-un stat membru. 

(24) Dispoziţiile referitoare la extinderea cooperării privind utilizarea aeroportului 
din Gibraltar au fost convenite la Londra la 2 decembrie 1987 între Regatul Spaniei şi 
Regatul Unit printr-o declaraţie comună a miniştrilor afacerilor externe ai celor două ţări. 
Aceste dispoziţii nu au intrat încă în vigoare. 

(25) Regulamentul (CEE) nr. 295/91 ar trebui abrogat în consecinţă, 
 
ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 
 
Articolul 1. Obiectul 
(1) Prezentul regulament stabileşte condiţiile în care pasagerii îşi pot exercita 

drepturile minime atunci când: 
(a) se refuză îmbarcarea împotriva voinţei lor; 
(b) zborul este anulat; 
(c) zborul este întârziat. 
(2) Aplicarea prezentului regulament aeroportului din Gibraltar se face fără a se 

aduce atingere poziţiei juridice a Regatului Spaniei, respectiv a Regatului Unit cu privire 
la litigiul privind suveranitatea asupra teritoriului pe care este situat aeroportul. 

(3) Aplicarea prezentului regulament aeroportului din Gibraltar se suspendă până la 
intrarea în vigoare a dispoziţiilor din declaraţia comună a miniştrilor afacerilor externe ai 
Regatului Spaniei şi Regatului Unit din 2 decembrie 1987. Guvernele Spaniei şi Rega-
tului Unit informează Consiliul în legătură cu această dată a intrării în vigoare. 

 
Articolul 2. Definiţii 
În înţelesul prezentului regulament: 
(a) „operator de transport aerian” înseamnă o întreprindere de transport aerian titulară 

a unei licenţe de funcţionare valabilă; 



16 Transportul aerian şi drepturile pasagerilor în legislaţia Uniunii Europene 

(b) „operator efectiv de transport aerian” înseamnă un operator de transport aerian 
care execută sau intenţionează să execute un zbor în temeiul unui contract cu un pasager 
sau în numele unei alte persoane, juridice sau fizice, care a încheiat un contract cu 
pasagerul respectiv; 

(c) „operator de transport comunitar” înseamnă un operator de transport aerian titular 
a unei licenţe de funcţionare valabilă acordată de un stat membru, în conformitate cu 
dispoziţiile din Regulamentul (CEE) nr. 2407/92 al Consiliului din 23 iulie 1992 privind 
autorizarea operatorilor de transport aerian; 

(d) „tour-operator” înseamnă cu excepţia operatorilor de transport aerian, un 
organizator în sensul art. 2 pct. 2 din Directiva 90/314/CEE a Consiliului din 13 iunie 
1990 privind pachetele de servicii pentru călătorii, vacanţe şi circuite turistice; 

(e) „pachet” înseamnă serviciile definite la art. 2 pct. 1 din Directiva 90/314/CEE; 
(f) „bilet” înseamnă un document valabil care dă dreptul la transport, sau echiva-

lentul acestuia sub o altă formă, inclusiv sub formă electronică, emis sau autorizat de 
către operatorul de transport aerian sau de agentul autorizat al acestuia; 

(g) „rezervare” înseamnă că pasagerul posedă un bilet sau un alt document doveditor, 
care indică faptul că rezervarea a fost acceptată şi înregistrată de operatorul de transport 
aerian sau de tour-operator; 

(h) „destinaţie finală” înseamnă destinaţia de pe biletul prezentat la ghişeul de 
înregistrare a pasagerilor sau, în cazul zborurilor cu legătură directă, destinaţia ultimului 
zbor; nu se iau în considerare zborurile de legătură alternative disponibile, în cazul în care 
se respectă ora de sosire prevăzută iniţial; 

(i) „persoană cu mobilitate redusă” înseamnă orice persoană a cărei mobilitate este 
redusă, atunci când utilizează mijloacele de transport, datorită unei deficienţe fizice 
(senzorială sau locomotoare, permanentă sau temporară), diminuării capacităţii intelec-
tuale, vârstei sau oricărei alte deficienţe şi a cărei stare necesită o atenţie specială şi 
adaptarea la nevoile persoanei respective a serviciilor puse la dispoziţia tuturor pasa-
gerilor; 

(j) „refuz la îmbarcare” înseamnă refuzul de a transporta pasageri pe un anumit zbor, 
deşi aceştia s-au prezentat pentru îmbarcare în condiţiile stabilite la art. 3 alin. (2), cu 
excepţia cazurilor în care există motive temeinice pentru refuzul la îmbarcare, cum ar fi 
starea sănătăţii, cerinţele de siguranţă sau securitate sau documente de călătorie 
necorespunzătoare; 

(k) „voluntar” înseamnă o persoană care se prezintă pentru îmbarcare în condiţiile 
stabilite la art. 3 alin. (2) şi este gata să cedeze la solicitarea operatorului de transport 
aerian rezervarea sa confirmată în schimbul unei indemnizaţii; 

(l) „anulare” înseamnă neefectuarea unui zbor programat anterior şi pentru care s-a 
făcut cel puţin o rezervare. 

 
Articolul 3. Domeniu de aplicare 
(1) Prezentul regulament se aplică: 
(a) pasagerilor care pleacă de pe un aeroport situat pe teritoriul unui stat membru în 

care se aplică tratatul; 
(b) pasagerilor care pleacă de pe un aeroport situat într-o ţară terţă către un aeroport 

situat pe teritoriul unui stat membru în care se aplică tratatul, exceptând cazurile în care 
aceştia au primit indemnizaţii sau compensaţii şi au beneficiat de asistenţă în ţara terţă 
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respectivă, în cazul în care operatorul de transport aerian al zborului respectiv este un 
operator de transport comunitar. 

(2) Alin. (1) se aplică sub rezerva ca pasagerii: 
(a) să aibă o rezervare confirmată pentru zborul respectiv şi, cu excepţia cazului de 

anulare menţionat în art. 5, să se prezinte personal pentru înregistrare, 
– în condiţiile stipulate şi la ora indicată în prealabil şi în scris (inclusiv prin mijloace 

electronice) de către operatorul de transport aerian, tour-operator sau un agent de voiaj 
autorizat 

sau, în cazul în care ora nu este indicată, 
– nu mai târziu de 45 de minute înaintea orei de plecare publicate; 
(b) au fost transferaţi de către un operator de transport aerian sau un tour-operator de 

la zborul pentru care au avut o rezervare la un alt zbor, indiferent de motiv. 
(3) Prezentul regulament nu se aplică pasagerilor care călătoresc gratuit sau la un 

tarif redus, care nu este disponibil direct sau indirect publicului. Cu toate acestea, 
prezentul regulament se aplică pasagerilor care posedă bilete emise de un operator de 
transport aerian sau un tour-operator în cadrul unui program de fidelizare a clientelei sau 
al unui alt program comercial. 

(4) Prezentul regulament se aplică numai pasagerilor transportaţi cu aeronave moto-
rizate cu aripi fixe. 

(5) Prezentul regulament se aplică tuturor operatorilor de transport aerian care 
asigură transportul pasagerilor menţionaţi la alin. (1) şi (2). În cazul în care un operator de 
transport aerian care nu are un contract cu pasagerul îşi execută obligaţiile în conformitate 
cu prezentul regulament, atunci se consideră că acesta acţionează astfel în numele per-
soanei care are un contract cu pasagerul respectiv. 

(6) Prezentul regulament nu aduce atingere drepturilor pasagerilor prevăzute în 
Directiva 90/314/CEE. Prezentul regulament nu se aplică în cazurile în care un pachet de 
servicii turistice este anulat din alte motive decât anularea zborului. 

 
Articolul 4. Refuzul la îmbarcare 
(1) În cazul în care un operator de transport aerian anticipează un posibil refuz la 

îmbarcare, atunci mai întâi trebuie să facă un apel la voluntari dispuşi să renunţe la 
rezervările lor în schimbul unor indemnizaţii acordate în condiţiile care urmează a fi 
convenite între pasagerul respectiv şi operatorul de transport aerian. Voluntarii sunt 
asistaţi în conformitate cu art. 8, asistenţa fiind oferită pe lângă indemnizaţiile menţionate 
în prezentul alineat. 

(2) În cazul în care numărul voluntarilor este insuficient pentru a permite îmbarcarea 
celorlalţi pasageri cu rezervări, operatorul de transport aerian poate să refuze îmbarcarea 
pasagerilor împotriva voinţei acestora. 

(3) În cazul în care pasagerilor li se refuză îmbarcarea împotriva voinţei lor, 
operatorul de transport aerian le acordă imediat despăgubiri în conformitate cu art. 7 şi le 
oferă asistenţă în conformitate cu art. 8 şi 9. 

 
Articolul 5. Anularea zborului 
(1) În cazul anulării unui zbor, pasagerilor în cauză trebuie: 
(a) să li se ofere asistenţă de către operatorul de transport aerian în conformitate cu 

art. 8; 
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(b) să li se ofere asistenţă de către operatorul de transport aerian în conformitate cu 
art. 9 alin. (1) lit. (a) şi art. 9 alin. (2), precum şi, în eventualitatea unei redirecţionări, în 
cazul în care ora de plecare anticipată a unui nou zbor este de cel puţin o zi după plecarea 
programată pentru zborul anulat, asistenţa specificată la art. 9 alin. (1) lit. (b) şi lit. (c); 

(c) să primească o compensaţie din partea operatorului de transport aerian, în confor-
mitate cu art. 7, cu excepţia în care intervine oricare dintre următoarele: 

(i) în cazul în care sunt informaţi despre această anulare cu cel puţin două săptămâni 
înainte de ora de plecare prevăzută; 

(ii) în cazul în care sunt informaţi despre această anulare într-un termen cuprins între 
două săptămâni şi şapte zile înainte de ora de plecare prevăzută şi li se oferă o 
redirecţionare care să le permită să plece cu cel mult două ore înainte de ora de plecare 
prevăzută şi să ajungă la destinaţia finală în mai puţin de patru ore după ora de sosire 
prevăzută; 

(iii) în cazul în care sunt informaţi despre această anulare cu mai puţin de şapte zile 
înainte de ora de plecare prevăzută şi li se oferă o redirecţionare care să le permită să 
plece cel târziu cu o oră înainte de ora de plecare prevăzută şi să ajungă la destinaţia 
finală în mai puţin de două ore după ora de sosire prevăzută. 

(2) În cazul în care pasagerii sunt informaţi despre anulare, acestora li se oferă 
explicaţii privind posibilităţile de transport alternative. 

(3) Operatorul de transport aerian nu este obligat să plătească compensaţii în 
conformitate cu art. 7, în cazul în care poate face dovada că anularea este cauzată de 
împrejurări excepţionale care nu au putut fi evitate în pofida adoptării tuturor măsurilor 
posibile. 

(4) Sarcina dovedirii faptului că pasagerul a fost într-adevăr informat despre anularea 
zborului, cu indicarea momentului precis, revine operatorului de transport aerian. 

 
Articolul 6. Întârzierea zborului 
(1) În oricare dintre cazurile în care un operator de transport aerian anticipează o 

posibilă întârziere a unui zbor peste ora de plecare prevăzută, după cum urmează: 
(a) timp de două ore, în cazul zborurilor de peste 1.500 de kilometri sau mai puţin; 
(b) timp de trei ore sau mai mult, în cazul tuturor zborurilor intracomunitare de peste 

1.500 de kilometri şi al oricăror alte zboruri cuprinse între 1.500 şi 3.500 de kilometri; 
(c) timp de patru ore sau mai mult, în cazul tuturor zborurilor care nu se încadrează la 

lit. (a) sau (b), 
pasagerilor li se oferă de către operatorul de transport aerian: 
(i) asistenţa specificată la art. 9 alin. (1) lit. (a) şi art. 9 alin. (2); 
(ii) în cazul în care ora de plecare anticipată este la cel puţin o zi după ora de plecare 

anunţată iniţial, asistenţa specificată la art. 9 alin. (1) lit. (b) şi lit. (c); 
(iii) în cazul în care întârzierea este de cel puţin cinci ore, asistenţa specificată la art. 

8 alin. (1) lit. (a). 
(2) În orice caz, asistenţa se oferă în limitele de timp stabilite în cele de mai sus 

corespunzător fiecărei distanţe de zbor. 
 
Articolul 7. Dreptul la compensaţie 
(1) Când se face trimitere la prezentul articol, pasagerii primesc o compensaţie în 

valoare de: 
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(a) 250 EUR pentru toate zborurile de 1.500 kilometri sau mai puţin; 
(b) 400 EUR pentru toate zborurile intracomunitare de peste 1.500 kilometri şi pentru 

toate zborurile cuprinse între 1.500 şi 3.500 kilometri; 
(c) 600 EUR pentru toate zborurile care nu intră sub incidenţa lit. (a) sau (b). 
Pentru stabilirea distanţei se ia în considerare ultima destinaţie unde pasagerul 

urmează să sosească după ora prevăzută datorită refuzului la îmbarcare sau anulării 
zborului. 

(2) Atunci când, în conformitate cu art. 8, pasagerilor li se oferă redirecţionarea spre 
destinaţia finală cu un zbor alternativ, a cărui oră de sosire nu depăşeşte ora de sosire 
prevăzută a zborului rezervat iniţial 

(a) cu două ore, pentru toate zborurile de 1.500 kilometri sau mai puţin sau 
(b) cu trei ore, pentru toate zborurile intracomunitare de peste 1.500 kilometri şi 

pentru toate celelalte zboruri cuprinse între 1.500 şi 3.500 kilometri sau 
(c) cu patru ore, pentru toate zborurile care nu intră sub incidenţa lit. (a) sau (b), 

operatorul de transport aerian poate reduce cu 50% compensaţia prevăzută la alin. (1). 
(3) Compensaţia menţionată la alin. (1) se plăteşte în numerar, prin transfer bancar 

electronic, ordin de plată bancar sau cec bancar sau, cu acordul scris al pasagerului, în 
bonuri de călătorie şi/sau alte servicii. 

(4) Distanţele indicate la alin.  (1) şi (2) se măsoară prin metoda rutei ortodromice. 
 
Articolul 8. Dreptul la rambursare sau redirecţionare 
(1) Când se face trimitere la prezentul articol, pasagerilor li se oferă posibilitatea de a 

alege între: 
(a) – rambursarea, în termen de şapte zile, în conformitate cu procedurile prevăzute 

la art. 7 alin. (3), a întregului cost al biletului, la preţul de achiziţie pentru partea sau 
părţile de călătorie neefectuate şi pentru partea sau părţile deja efectuate, în cazul în care 
zborul devine inutil în raport cu planul de călătorie iniţial al pasagerului, împreună cu, 
dacă este cazul, 

— un zbor de retur la punctul de plecare iniţial, cât mai repede posibil; 
(b) redirecţionarea, în condiţii de transport comparabile, spre destinaţia finală, cât 

mai repede posibil sau 
(c) redirecţionarea, în condiţii de transport comparabile, spre destinaţia finală, la o 

dată ulterioară, la alegerea pasagerului, sub rezerva existenţei unor locuri disponibile. 
(2) Alin. (1) lit. (a) se aplică, de asemenea, pasagerilor ale căror zboruri fac parte 

dintr-un pachet de servicii turistice, cu excepţia dreptului la rambursare, în cazul în care 
un astfel de drept se naşte în temeiul Directivei 90/314/CEE. 

(3) În cazul în care, un oraş, o aglomeraţie urbană sau o regiune este deservită de mai 
multe aeroporturi, operatorul de transport aerian oferă pasagerului un zbor spre un 
aeroport diferit de cel pentru care s-a făcut rezervarea iniţială, operatorul de transport 
aerian suportă costul transferului pasagerului de la aeroportul alternativ fie spre cel iniţial, 
fie spre o altă destinaţie apropiată convenită cu pasagerul. 

 
Articolul 9. Dreptul la deservire 
(1) Când se face trimitere la prezentul articol, pasagerii au dreptul de a li se oferi 

gratuit următoarele: 
(a) mese şi băuturi răcoritoare, direct proporţionale cu timpul de aşteptare; 




