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ENR 5. AVERTISMENTE PENTRU NAVIGAŢIE     NAVIGATION WARNINGS  
  
ENR 5.1. Zone interzise, restricţionate       Prohibited, restricted and danger areas 

şi periculoase  
              

1. Generalităţi 
 
Porţiunile de spaţiu aerian în care pot exista 
pericole pentru aeronave şi zonele în interiorul 
cărora zborurile aeronavelor civile pot, pentru un 
motiv oarecare, să fie supuse restricţiilor provizorii 
sau permanente sunt clasificate în trei categorii de 
zbor, conform definiţiilor OACI, după cum urmează: 
 
ZONA PERICULOASĂ 
Porţiunea de spaţiu aerian de dimensiuni definite în 
interiorul căreia se desfăşoară în timpul unor 
perioade definite activităţi periculoase pentru zborul 
aeronavelor. 
Stabilirea unei zone periculoase are drept scop să 
avertizeze pe deţinătorii de aeronave şi pe piloţii 
aeronavelor despre pericolul existent, avându-se în 
vedere responsabilitatea lor în ceea ce priveşte 
securitatea zborurilor. 
 
ZONA INTERZISĂ 
Porţiunea de spaţiu aerian de dimensiuni definite în 
limitele căreia zborul aeronavelor este interzis. 
Această denumire este utilizată numai atunci când 
zborurile aeronavelor civile în spaţiul aerian astfel 
desemnat sunt interzise pe tot timpul şi toate 
împrejurările. 
 
ZONA RESTRICŢIONATĂ 
Porţiunea de spaţiu aerian de dimensiuni definite în 
limitele căreia zborul aeronavelor se poate executa 
numai în anumite condiţii specificate.  
Întinderea fiecărei zone este redusă cât mai mult 
posibil, iar limitele sunt asemănătoare figurilor 
geometrice simple: cerc. pătrat, ele. 
 
2. Identificarea zonelor 
Fiecare zonă (interzisă, reglementată sau 
periculoasă) este identificată prin doua grupuri de 
litere şi un număr: 
 
LRP1: 

- LR – Indicativ de naţionalitate (LR = 
ROMANIA) 

- P – tipul zonei: 
 - P = Zonă interzisă 
 - R = Zonă restricţionată 
 - D = Zonă periculoasă 
- 1 – număr (unic pentru fiecare zonă din cadrul 
aceleaşi categorii) 
 
3.  Zone interzise, restricţionate şi 
periculoase în FIR BUCUREŞTI 
- conform ENR 5.1 AIP ROMÂNIA 
 

 1.  General 
 
The airspace in which a potential hazard to aircraft 
operations may exist and the areas where the 
operation of civil aircraft may be, for one reason or 
another, restricted either temporarily or 
permanently, are classified in three categories of 
areas, as defined by ICAO: 
 
DANGER AREA 
An airspace of defined dimensions within which 
activities dangerous to the flight of aircraft may exist 
at specified times. 
 
The purpose of the creation of a danger area is to 
caution operators or pilots of aircraft about the 
existing danger. having in view their responsibility for 
the safety of their aircraft. 
 
 
PROHIBITED AREA 
An airspace of defined dimensions within which the 
flight of aircraft is prohibited. 
This term is used when the flight of civil aircraft within 
the designated airspace is not permitted at any time 
under any circumstances. 
 
 
RESTRICTED AREA 
An airspace of defined dimensions within which the 
flight of aircraft may be carried out only under 
certain specified conditions. 
Each area is reduced as much as practicable and 
contained within simple geometrical limits such as a 
circle, square, etc. 
 
2.  Area designation  
Each (danger, prohibited and restricted) area is 
designated using two groups of letters and a number: 
 
 
LR P1: 
- LR – nationality letter (LR = ROMANIA) 
 
- P – area type: 
 - P = Prohibited Area 
 - R = Restricted Area 
 - D = Danger Area 
- 1 – number (unique for each area within the same 
category) 
 
3.  Prohibited, Restricted and Danger Areas 
within BUCURESTI FIR 
- acording ENR 5.1 AIP ROMANIA 
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4. Utilizarea şi Supravegherea Spaţiului 
Aerian Rezervat Temporar (TRA) şi a Spaţiului 
Aerian Segregat (TSA) 
 
4.1. Generalităţi  
Aceste zone cu Spaţiul Aerian Rezervat Temporar 
(TRA) şi Spaţiul Aerian Segregat Temporar (TSA), 
au fost stabilite  pentru executarea zborului 
necontrolat la vedere cu aeronave militare şi pentru  
executarea operaţiunilor speciale (exemplu: 
interceptări IMC). (Zonele sunt precizate în ENR 5 
din AIP România) 
Notă: Spaţiul Aerian Rezervat Temporar (TRA) şi 
Spaţiul Aerian Segregat Temporar (TSA), în acest 
capitol, vor fi întâlnite ca „zone restricţionate‖ 
4.2. Perioadele de activare 
Zonele restricţionate vor fi activate de AMC conform 
ENR 1.8. 
4.3. Rezervarea şi supravegherea 
(monitorizarea) 
4.3.1. AMC publică datele de rezervare ale zonelor 
restricţionate pentru ziua următoare în AUP. Zonele 
restricţionate sau secţiuni din acestea sunt 
rezervate de AMC prin autorităţile de planificarea şi 
coordonare (PCA). 
 
4.3.2. Prin UUP se pot  opera modificări  referitoare 
la elemente publicate în AUP, din ziua 
precedentă(anulări, modificări în interiorul 
intervalului orar sau limitelor verticale, în sensul 
micşorării acestora). În cazul inexistenţei 
rezervărilor de spaţiu aerian, se poate efectua o 
misiune izolată cu o singură aeronavă în condiţiile 
acceptării coordonării acestui zbor de către unităţile 
ATC civile (trafic GAT redus în zona respectivă) 
fără să mai fie nevoie de transmiterea unui 
NOTAM. 4.3.3. Zonele restricţionate sunt 
disponibile pentru desfăşurarea zborurilor. In funcţie 
de situaţia traficului oricum, unitatea de 
supraveghere poate impune restricţii, va respinge 
astfel de zboruri numai dacă intensitatea maximă 
de utilizare (zone restricţionate sau părţi din 
acestea) sunt deja ocupate de alte aeronave 
militare care desfăşoară zboruri de antrenament. 
4.3.4. Monitorizarea zonelor restricţionate este 
furnizată de unităţi competente ale Serviciului de 
navigaţie aeriană român sau controlul de trafic 
aerian militar local —denumite în viitor unităţi ATC 
militare.  
4.3.5. Serviciile care asigură monitorizarea zonelor 
restricţionate trebuie să anunţe unităţile competente  
ATC despre începerea şi terminarea utilizării 
actuale în perioadele de activare specificate. 
4.4.  Responsabilităţi 
4.4.1. Unităţile competente ATC se asigură că 
traficul aerian din afara zonelor restricţionate 
controlate de acestea respectă distanţa faţă de 
limitele zonelor restricţionate conform instrucţiunilor 
în vigoare. Această prevedere nu se aplică: 
- zborurilor militare care urmează să intre în zonele 
restricţionate 
- zborurilor IFR militare care trebuie să traverseze 
zonele restricţionate.  

 4. The use and Monitoring of Temporary 
Reserved Airspaces - TRA and Segregated 
Airspace (TSA) 
 
4.1. General  
Temporary Reserved Airspaces (TRA's) and 
Temporary Segregated Airspace (TSA) have been 
established to perform uncontrolled visual flights 
with military aircraft and to practice special 
operational procedures (e.g. IMC intercepts). (The 
areas are described in ENR 5 of the AlP Romania).  
Note: Temporary Reserved Airspace (TRA) and the 
Temporary Segregated Airspace (TSA) will be 
named as „restricted areas‖ in this chapter. 
 
4.2. Activation Periods  
Restricted areas will be activated by AMC 
according with ENR 1.8. 
4.3. Reservation and Monitoring  
 
4.3.1. The AMC publishes the restricted areas 
reservation data for the next day in the Airspace 
Use Plan (AUP). Restricted areas or sections 
thereof are reserved with the national Airspace 
Management Cell (AMC) via the Planning and 
Coordinating Authorities (PCA).  
4.3.2. Changes (cancellations, changes of periods 
or vertical limits, by reducing them) to the elements 
published in AUP on previous day may be 
performed by UUP. If the airspace reservations 
have not been fulfilled, a sole mission by a single 
aircraft may be conducted if the civil ATCU’s accept 
the coordination of this flight (reduced density of 
GAT in the area) without issuing any NOTAM. 
4.3.3. Restricted areas are available for opportunity 
flights. Depending on the traffic situation, however, 
the monitoring units may impose restrictions, will 
only reject such flights if the maximum utilization 
intensity (restricted areas or parts thereof) has 
already been reached by other military aircraft 
performing training flights.  
 
 
 
4.3.4. The monitoring of the restricted areas is 
provided by the competent units of the Romanian 
Air Navigation Services or local military air traffic 
control – called ATC units hereafter.  
 
4.3.5. The services providing the monitoring of 
restricted areas shall notify the competent ATC 
units of the beginning and end of the actual 
utilization within the specified activation periods.  
4.4. Responsibilities  
4.4.1. The competent ATC units ensure that the air 
traffic outside the restricted areas controlled by 
them complies with the distances from the restricted 
areas boundaries according regulations in force. 
This does not apply to:  
- military flights entering the restricted areas, 
- military IFR flights that have to penetrate the 
restricted areas. 
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4.4.2. Serviciile de monitorizare aeriană trebuie să 
anunţe piloţii aeronavelor care execută exerciţii în 
zonele restricţionate că se apropie de limita zonelor 
restricţionate vecine, de asemenea, să se asigure 
că este respectată distanţa de minim 5nm pentru 
aeronave înzestrate cu transponder, 7,5NM pentru  
aeronavele fără transponder la bord şi 1NM pentru 
aeronavele de categoria IV şi limita verticală poate 
fi respectată. În spaţiul aerian inferior, nivelul maxim 
este FL 280, în spaţiul aerian superior, nivelul 
minim este FL 290. 
 
4.4.3. Pe timpul utilizării militare a zonelor 
restricţionate, unitatea competentă ATC, de regulă, 
nu va autoriza aeronavele civile şi militare de 
transport pentru zborul de tranzit. Acestea nu 
afectează regulile cuprinse în paragrafele 4.3.3 şi 
4.3.6.  
Excepţiile sunt admise pentru: 
a) Zborurile pentru care pilotul a declarat o urgenţă 
sau care pot avea o situaţie de urgenţă, inclusiv 
zborurile afectate sau ameninţate de intervenţii  
neautorizate; 
b) Zborurile din misiunile de căutare şi salvare; 
c) Zborurile care transportă bolnavi sau răniţi care 
necesită asistenţă medicală de urgenţă, inclusiv 
zborurile de urgenţă pentru salvarea bolnavilor şi 
răniţilor; 
d) Zborurile care necesită măsuri de avertizare a 
pericolelor iminente datorate fenomenelor meteo 
periculoase.  
 
4.4.4. Alte zboruri ale aeronavelor civile pentru care 
traversarea acestor spaţii este indispensabilă (Ex.: 
zboruri de verificare ale industriei aeronautice, foto, 
inspectare şi căutare) sunt admise pe baza unei 
reglementări sau acord care prevede că traversarea 
a fost aprobată în avans. 
 
4.4.5. Dacă zborurile pătrund în zonele 
restricţionate conform paragrafelor 4.4.3 şi 4.4.4, 
serviciul de monitorizare va lua toate măsurile 
necesare de asigurare că distanţa de siguranţă 
menţinută nu va intra sub minimele de separaţie 
IFR prevăzute în instrucţiunile în vigoare. 
 
4.4.6. În cazul zborurilor de tranzit, unitatea 
competentă ATC trebuie să transmită datele despre 
zborurile în desfăşurare la respectivul serviciu de 
monitorizare astfel: 
a) indicativul aeronavei; 
b) tipul şi dacă este cazul numărul aeronavei; 
c) timpul estimat de intrare; 
d) nivelul de zbor autorizat şi ruta; 
e) codul SSR. 
 
4.4.7. Dacă sarcinile serviciului de monitorizare nu 
mai pot fi executate datorită problemelor tehnice, 
aeronavele care execută zbor de antrenament 
trebuie informate şi îndrumate să părăsească 
zonele restricţionate, conform regulilor de zbor la 
vedere. 
Dacă acesta nu este posibil sau admis, trebuie 
cerut un zbor de întoarcere IFR de la unitatea 

 4.4.2. The monitoring services shall notify the pilots 
of aircraft performing exercises in the restricted 
areas, well in advance, that they approach a 
restricted areas boundary so as to ensure that a 
lateral distance from the restricted areas boundary 
is maintained, as follows; minimum 5 NM for aircraft 
equipped with transponder, 7.5 NM for aircraft 
without transponder and 1 NM for Cat IV aircraft 
and the vertical boundaries can be observed. In 
lower airspace, the highest usable flight level is FL 
280, in upper airspace, the lowest usable level is FL 
290.  
4.4.3. During the military use of restricted areas, the 
competent ATC units will on principle not clear civil 
aircraft or military transport aircraft for transit flights.  
This does not affect the regulations contained in 
paragraphs 4.3.3 and 4.3.6.  
 
Exemptions have been granted for:  
a) Flights for which the pilot declares an emergency 
or which are apparently in an emergency situation, 
including flights affected or threatened by unlawful 
interference;  
b) Flights on search and rescue missions;  
c) Flights carrying sick or injured persons requiring 
immediate medical assistance, including flights 
urgently required for the life-saving medical care of 
sick or injured persons;  
d) Flights requiring measures to avert imminent 
hazards posed by dangerous weather phenomena.  
 
 
4.4.4. Other transit flights of civil aircraft for which 
crossing these airspaces is indispensable (e.g. test 
flights of the aviation industry, photo, inspection and 
research flights) are allowed on the basis of special 
regulations or agreements, provided that their 
crossing has been registered in advance. 
 
4.4.5. If flights penetrate a restricted area according 
to paragraphs 4.4.3 and 4.4.4, the monitoring 
service will take appropriate measures to ensure 
that the safety distance maintained from these 
flights will not fall below the IFR separation 
values/minima prescribed in the regulations in 
force. 
4.4.6. In case of IFR transit flights, the competent 
ATC unit shall transmit the following flight progress 
data to the respective monitoring services agency: 
 
a) Call sign of the aircraft;  
b) Type and, if required, number of aircraft;  
c) Estimated time of entry;  
d) Cleared flight level and route;  
e) SSR code. 
 
4.4.7. If monitoring services tasks or subtasks can 
no longer be performed due to technical problems, 
the aircraft carrying out training flights shall be 
informed and instructed to leave the restricted 
areas according to visual flight rules.  
 
If this is not possible or admissible, an IFR return 
flight shall be requested from the competent ATC 
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competentă ATC. unit. 
 
 

 
4.5. Proceduri de coordonare si utilizare 
 
4.5.1. Urmărind cu prioritate  coordonarea între 
serviciul de monitorizare şi unitatea competentă 
ATC, una dintre unităţi poate vectoriza traficul 
aerian până la limita zonei restricţionate asigurând 
separarea radar sau distanţele minime specificate 
între aeronavele implicate. 
 
4.5.2. Zborurile de antrenament militare VFR în 
zonele restricţionate nu pot fi separate unul de 
celalalt. Aceasta se aplică, de asemenea, zborurilor 
executate în diferite segmente de zone 
restricţionate. 
Dacă este posibil, serviciul de monitorizare 
contribuie la siguranţa aeronavelor militare care 
execută zbor de antrenament în zonele 
restricţionate, furnizând informaţii radar de trafic. 
La cererea piloţilor sunt făcute recomandări de 
evitare. 
4.5.3. În zonele restricţionate traficul aerian şi 
zborurile de tranzit cu aeronave de luptă nu sunt 
separate unul de altul. 
Aceste zboruri de tranzit trebuie să fie vectorizate 
de unitatea ATC în aşa fel încât impactul între 
traficul în zonele restricţionate şi obiectivele de 
antrenament să fie cât mai mic. Unitatea ATC va 
transmite informaţii de trafic despre datele relevante 
de trafic aerian. 
Pentru zborurile de tranzit  IFR trebuie să fie date 
informaţii de trafic radar conform instrucţiunilor în 
vigoare. Vectorizarea în scopul rezolvării 
conflictelor trebuie să fie furnizată numai la cererea 
pilotului. 
5. Alte restricţii de zbor   
5.1. Obiective industriale 
5.1.1. Sunt interzise zborurile aeronavelor la viteze 
supersonice, la toate înălţimile în zonele cu o rază 
de 20 km faţă de centrul următoarelor localităţi: 
- Bumbeşti-Jiu – 45

0
10’47‖N23

0
23’06‖E 

- Cernavoda – 44
0
20’00‖N028

0
02’00‖ 

- Făgăraş – 45
0
50’35‖N24

0
38’30‖E 

- Orăştie – 45
0
51’15‖N23

0
10’10‖E 

- Piteşti – 44
0
51’27‖N24

0
52’30‖E 

- Ploieşti – 44
0
56’38‖N26

0
01’35‖E 

- Râmnicu Vâlcea – 45
0
06’30‖N24

0
22’28‖E 

- Săvineşti – 46
0
51’08‖N26

0
28’32‖E 

- Victoria – 45
0
42’08‖N24

0
42’40‖E 

5.1.2. Sunt interzise zborurile la viteze subsonice în 
zonele menţionate la pct.5.1.1., precum şi sub 
înălţimea de 2000 m în zonele cu o rază de 10 km 
din centrul următoarelor localităţi: 
- Borzeşti – 46

0
15’00‖N26

0
50’00‖E 

- Braşov – 45
0
39’48‖N25

0
36’15‖E 

- Câmpina – 45
0
07’54‖N24

0
44’30‖E 

- Copşa Mică – 46
0
07’08‖N24

0
13’40‖E 

- Dărmăneşti – 46
0
21’35‖N26

0
26’37‖E 

- Midia – 44
0
20’30‖N28

0
39’10‖E 

- Suplacul de Barcău – 47
0
16’23‖N22

0
32’27‖E 

- Timişoara – 43
0
45’10‖N24

0
52’30‖E 

Fac excepţie zborurile aeronavelor militare de 

 4.5. Utilization and Coordination Procedures 
 
4.5.1. Having in mind mainly the coordination 
between monitoring service and the competent ATC 
unit, one of these units may vector air traffic up to 
the restricted areas boundary providing that radar 
separation or compliance with the specified minima 
between the aircraft concerned can always be 
ensured. 
4.5.2. Military VFR training flights in the restricted 
areas can not be separated from each other. This 
applies to flights operating within different restricted 
areas segments, too. 
 
If possible, monitoring service contribute to the 
safety of the military aircraft performing training 
flights in the restricted areas by providing radar 
traffic information. At the request of the pilots, 
recommendations for evasive action are made.  
 
4.5.3. Within restricted areas, training flights and 
combat aircraft IFR transit flights are not separated 
from each other. 
These transit flights should be vectored by the ATC 
unit in a manner that the impact on the training 
flights in the TRA and the training objective will be 
as slight as possible. The ATC unit will transmit 
traffic information about relevant training flights. 
 
The IFR transit flights shall be given radar traffic 
information monitoring services. Vectoring with the 
purpose of solving the conflict, shall only be 
provided at the request of the pilot.  
 
5.  Other Flight Restrictions 
5.1.  Industrial Facilities  
5.1.1. The flights of aircraft at supersonic speed, at 
all heights in areas with a radius of 20 km from the 
center of the following cities are forbidden: 
- Bumbeşti-Jiu – 45

0
10’47‖N23

0
23’06‖E 

- Cernavoda – 44
0
20’00‖N028

0
02’00‖ 

- Făgăraş – 45
0
50’35‖N24

0
38’30‖E 

- Orăştie – 45
0
51’15‖N23

0
10’10‖E 

- Piteşti – 44
0
51’27‖N24

0
52’30‖E 

- Ploieşti – 44
0
56’38‖N26

0
01’35‖E 

- Râmnicu Vâlcea – 45
0
06’30‖N24

0
22’28‖E 

- Săvineşti – 46
0
51’08‖N26

0
28’32‖E 

- Victoria – 45
0
42’08‖N24

0
42’40‖E 

5.1.2. The flight of aircraft at subsonic speed in the 
areas mentioned above and under 2000 m in areas 
with a radius of 10 km from the center of the 
following cities are forbidden: 
- Borzeşti – 46

0
15’00‖N26

0
50’00‖E 

- Braşov – 45
0
39’48‖N25

0
36’15‖E 

- Câmpina – 45
0
07’54‖N24

0
44’30‖E 

- Copşa Mică – 46
0
07’08‖N24

0
13’40‖E 

- Dărmăneşti – 46
0
21’35‖N26

0
26’37‖E 

- Midia – 44
0
20’30‖N28

0
39’10‖E 

- Suplacul de Barcău – 47
0
16’23‖N22

0
32’27‖E 

- Timişoara – 43
0
45’10‖N24

0
52’30‖E 

Exceptions are the flights of military aircraft and the 
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legătură şi aeronavelor utilitare civile care se pot 
executa la toate înălţimile, până la o distanţă de 
minim 2 km faţă de centrul localităţilor menţionate la 
punctele 5.1.1 şi 5.1.2 (conform OG-62/1986). 

civil utilitarian aviation that can be executed at all 
altitudes up to a distance of minimum 2 km from the 
center of the cities mentioned at 5.1.1 and 5.1.2 
(according with OG-62/1986). 

 
5.2. Oraşe cu mai mult de 100 000 de locuitori 
5.2.1. Generalităţi 
Înălţimile minime deasupra oraşelor cu mai mult de 
100.000 sunt: 
- 2000 ft  pentru aeronave cu reacţie şi 
turbopropulsoare 
- 1000 ft  pentru elicoptere pe o rază de 2000 ft 
deasupra celui mai înalt obstacol. 
Oraşele cu populaţie mai mică de 100.000 locuitori 
şi alte zone dens populate nu trebuie survolate sub 
aceste înălţimi, dacă este posibil. 
 
6.  Restricţii de zbor/Proceduri în spaţiul 
aerian definit 
6.1. Zborurile din zona de coastă a Romaniei 
6.1.1. Se permit zborurile de antrenament deasupra 
mării la înălţimi de minim 150 m (500 ft) astfel: 

a) între 150 m – 1000 m, până la 30 km; 
b) între 1001 m – 5000 m, până la 50 km; 
c) între 5001 m – 8000 m, până la 80 km; 
d) peste 8000 m, până la 100 km. 

Zborul deasupra mării se permite dacă este 
asigurată intervenţia în caz de necesitate cu 
elicopterul. 
6.1.2. Elicopterele pot executa zbor de instrucţie 
deasupra mării, fără flotabilitate de avarie, până la 
10 km faţă de ţărm.  
 
6.2. Zborurile în zona de graniţă cu Bulgaria, 
Ungaria şi Ucraina 
 
6.2.1. Zborul în zona de graniţă cu Bulgaria 
 
6.2.1.1. Autorităţi responsabile 
(1) În scopul organizării şi coordonării activităţilor de 
cooperare se stabilesc următoarele autorităţi 
responsabile: 
- în România: Statul Major al Forţelor Aeriene; 
- în Republica Bulgaria: Statul Major al Forţelor 

Aeriene. 
(2) Pentru îndeplinirea obligaţiilor privind schimbul 
reciproc de informaţii despre zborurile aeronavelor 
militare şi acordarea reciprocă de ajutor echipajelor 
aeronavelor militare aflate în spaţiul aerian din 
apropierea frontierei dintre cele două state stabilesc 
următoarele puncte de contact: 
- în România: AOC– Bucureşti; 
- în Republica Bulgaria: Punctul de Comandă 

Central al Statului Major al Forţelor Aeriene – 
Sofia. 

6.2.1.2. Schimbul reciproc de informaţii 
(1) Zborurile aeronavelor militare în spaţiul aerian al 
celor două state se execută pe baza reglementărilor 
aeronautice internaţionale reciproc acceptate şi în 
conformitate cu legislaţia naţională a celor două 
state. 

 5.2.  Cities with more than 100 000 Inhabitants  
5.2.1. General  
The minimum height over cities with a population of 
more than 100.000 are -2000 ft for jet and prop 
aircraft -1000 ft for helicopters within a radius of 
2000 ft above the highest obstacle.  
Towns with a population of less than 100.000 and 
other densely populated areas should not be 
overflown below these heights, if possible.  
 
 
 
6. Flight Restrictions/Procedures within 
Defined Airspaces  
6.1. Flights in the Romanian Coastal Area 
6.1.1. Training flights are allowed over sea at 
altitudes of minimum 150 m (500 ft) as follows: 

a) between 150 m and 1000 m, within 30 km; 
b) between 1001 m and 5000 m, within 30 km; 
c) between 5001 m and 8000 m, within 80 km; 
d)    over 8000 m, within 100 km. 

The over sea flights are allowed if helicopters are 
prepared to intervene in case of emergency. 
 
6.1.2. Helicopters can perform training flights over 
sea without floating capability in case of 
malfunctioning, at a distance up to 10 km from 
shore. 
6.2. Flights in border area with Bulgaria, 
Hungary and Ukraine 
 
6.2.1. Flight in border area with Bulgaria 
 
6.2.1.1. Responsible authorities: 
(1) In order to organize and coordinate the 
cooperation activities, the Contracting Parties shall 
establish the following responsible authorities: 
- in Romania: Air Force Headquarters  
- in the Republic of Bulgaria: Air Force 

Headquarters  
(2) In order to fulfill the obligations concerning the 
mutual exchange of information about military 
aircraft flights and the mutual help given to the 
military aircrews in the airspace near the borders 
between the two countries, the Contracting Parties 
establish the following Points of Contact: 
- in Romania: The AOC – Bucharest 
- in Bulgaria – The Central Point of Command of 

The Air Force Headquarters – Sofia. 
6.2.1.2. The mutual exchange of information 
(1) The flights of the military aircraft in the airspace 
belonging to the two countries is executed 
according to the international air rules mutually 
accepted and in accordance to the national laws of 
both Contracting Parties. 

 

(2) România şi Republica Bulgaria se informează 
reciproc, în prealabil pe timpul procesului de 
planificare, prin punctele de contact, despre 

 (2) The Contracting Parties shall inform each other 
in advance during the planning process through 
their Points of contact, about the military aircraft 
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aeronavele militare care execută zboruri în spaţiul 
aerian din apropierea frontierei dintre cele două 
state, fără survolarea acesteia, la distanţe mai mici 
de 20 km pentru avioane şi 5 km pentru elicoptere, 
la toate înălţimile de zbor. 
(3) În scopul asigurării schimbului de informaţii, 
următoarele date se vor preciza: data, intervalul de 
timp pentru desfăşurarea zborului şi numărul 
zonelor restricţionate temporar. Aceste informaţii 
vor fi înaintate prin punctele de contact, nu mai 
târziu de 16.00 UTC a zilei premergătoare zborului. 
(4) În toate celelalte cazuri produse accidental, 
România şi Republica Bulgaria se vor informa 
reciproc, imediat. 
(5) În cazul apariţiei în spaţiul aerian din apropierea 
frontierei dintre cele două state a unor mijloace 
aeriene sau a unor semnale pe ecranele staţiilor 
radar care nu pot fi identificate, cele două state au 
obligaţia de a se informa reciproc, de a lua măsuri 
de identificare a acestora şi de a-şi acorda reciproc 
sprijin pentru clarificarea situaţiei. 
6.2.1.3. Sprijinul reciproc 
(1) În cazul unor situaţii de urgenţă la aeronavele 
militare aflate în zbor în apropierea frontierei dintre 
cele două state, România şi Republica Bulgaria 
asigură, la cerere, prin punctele de contact, 
predarea-primirea dirijării şi aterizării aeronavelor 
respective pe un aerodrom militar de salvare. 
(2) Aerodromurile militare de salvare vor fi stabilite, 
de comun acord, de către autorităţile responsabile 
ale celor două state. Caracteristicile ajutorului pe 
timpul zborului şi pe aerodrom vor fi coordonate 
prin structura responsabilă a uneia din cele două 
ţări. 
3) Pentru predarea-primirea dirijării aeronavelor, 
punctele de contact ale autorităţilor responsabile 
ale căror aeronave se află în pericol, vor comunica 
următoarele date: poziţia aeronavei, înălţimea şi 
direcţia de zbor, indicativele piloţilor, cauzele 
pericolului, timpul de zbor calculat până la  
consumarea combustibilului şi ultimul ordin de 
dirijare transmis. În caz de urgenţă, aeronava în 
pericol va comunica pe frecvenţa 121.5 MHz. 
(4) Autoritatea responsabilă, pe teritoriul statului 
căreia aterizează aeronava aflată în pericol, va 
asigura paza acesteia şi va acorda ajutor 
echipajului. 
(5) Autorităţile responsabile vor organiza şi 
desfăşura, anual, activităţi de recunoaştere de către 
personalul navigant a aerodromurilor de salvare 
stabilite, cu aeronave militare. 
6.2.1.4. Căutarea şi salvarea aeronavelor 
(1) România şi Republica Bulgaria organizează, pe 
teritoriul statului propriu, serviciul de căutare şi 
salvare. 
(2) În cazul producerii unor catastrofe cu 
aeronavele militare ale uneia din cele două ţări pe 
teritoriul pe teritoriul statului celeilalte ţări, aceasta 
din urmă va lua măsuri de căutare şi salvare, va 
desfăşura activităţi specifice pentru salvarea vieţii 
personalului, prevenirea amplificării daunelor şi 
conservarea dovezilor materiale. 

executing flights in the airspace close to the border 
between the two countries, without flying overt it, at 
distances shorter than 20 km for fixed wing aircraft 
and 5 km for rotary wing aircraft, at all flight levels. 
 
(3) In order to achieve the exchange of information, 
the next will be stated; date, the time slot for 
carrying out the flight and the number of restricted 
areas. These information shall be forwarded 
through the points of contact not later than 16.000 
UTC the day before the flight. 
(4) In all the other situations that occurred 
accidentally, the Points of Contact will inform each 
other, immediately. 
(5) In case some unidentified aircraft or signals on 
the radar screens make their appearance in the 
airspace close to the border between the two 
countries, the Points of Contact have the obligation 
of inform each other, to take action to identify them 
and to help each other in order to settle the 
situation. 
6.2.1.3. Mutual help 
(1) In case of emergency onboard the military 
aircraft flying close to the border between the two 
countries, the Contacting Parties shall provide at 
request through the Points of Contact the transfer of 
the control and landing of the aircraft on a military 
rescue airfield. 
(2) The military rescue airfields will be established 
by the Responsible Authorities of the Contracting 
Parties the characteristics of the help provided in 
flight and on the airfield will be coordinated through 
the responsible organization of the Contracting 
Party. 
(3) For the transfer of the aircraft navigation/control 
the Points of contact of the Responsible Authorities 
whose aircraft are in danger, will communicate the 
following information: the aircraft coordinates, type, 
flight level and direction, the call signs of the pilots, 
the causes of danger will communicate on 121.5 
MHz frequency.  
 
 
(4) The Responsible Authority, on whose national 
territory the aircraft in danger is landing, will provide 
its security and help for the crew.   
 
(5) The Responsible Authorities will organize and 
carry out with military aircraft yearly reconnaissance 
activities by the flying personnel of the established 
rescue airfields. 
6.2.1.4. Aircraft search and rescue 
(1) The Contracting Parties organize on their own 
territory the search and rescue. 
 
 (2) In case of catastrophes involving the military 
aircraft of one of the Contracting Parties on the 
national territory of the other Contracting Party, the 
latter wile carry out specific activities to save the 
lives of the personnel, to prevent amplifying the 
damages and to preserve the material proofs. 

 
6.2.2. Zborul în zona de graniţă cu Ungaria 
6.2.2.1. Structuri de cooperare 

 6.2.2. Flight in border area with Hungary 
6.2.2.1. Cooperation structures 
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(1) Structurile desemnate de către România şi 
Ungaria sunt responsabile pentru organizarea şi 
coordonarea cooperării, astfel: 
- pentru Ministerul Apărării Naţionale din 

România: Statul Major al Forţelor Aeriene; 
- pentru Ministerul Apărării din Republica 

Ungară: Comandamentul Forţelor Aeriene 
Ungare. 

(2) Pentru aplicarea măsurilor privind informarea 
reciprocă cu privire la zborurile aeronavelor militare 
şi acordarea de ajutor reciproc echipajelor 
aeronavelor militare aflate în spaţiul aerian din 
apropierea frontierei dintre cele două state, 
România şi Ungaria stabilesc următoarele puncte 
de contact: 
- în România: COA – Bucureşti; 
- în Republica Ungară: Centrul Operaţional 

Aerian al Comandamentului Forţelor Aeriene 
ale Forţelor Armate Ungare (AFOC) – 
Veszprem. 

6.2.2.2. Schimbul reciproc de informaţii 
(1) Zborurile militare în spaţiul aerian din apropierea 
frontierei între cele două state se execută pe baza 
acelor reglementări aeronautice internaţionale 
obligatorii pentru ambele state şi a reglementărilor 
interne în vigoare în România şi Republica Ungară. 
 
(2) Cele două state se informează reciproc, prin 
AOC şi AFOC cu privire la aeronavele militare care 
execută zboruri în spaţiul aerian din apropierea 
frontierei dintre cele două state, fără survolarea 
acesteia, la o distanţă mai mică de 10 km pentru 
avioane şi 2 km pentru elicoptere. 
(3) Pentru realizarea schimbului reciproc de 
informaţii se vor preciza: data şi ora (în UTC), tipul 
şi numărul aeronavelor, semnalele telefonice, 
scopul zborului, zona, traiectul şi altitudinea de la 
sol. 
(4) În cazul apariţiei în spaţiul aerian din apropierea 
frontierei dintre cele două state a unor mijloace 
aeriene sau a unor semnale pe ecranele staţiilor 
radar care nu pot fi identificate, punctele de contact 
se informează reciproc, iau măsuri imediate de 
identificare a acestora şi îşi acordă reciproc sprijin 
pentru clarificarea situaţiei aeriene. 
 
6.2.2.3. Acordarea de ajutor reciproc 
(1) În cazul unor situaţii de urgenţă la bordul 
aeronavelor militare aflate în zbor în apropierea 
frontierei dintre cele două state, Părţile 
Contractante asigură, la cererea celeilalte Părţi, prin 
cele două puncte de contact, transferul controlului 
aeronavelor respective şi aterizarea acestora pe 
unul dintre aerodromurile militare desemnate pentru 
situaţii de urgenţă. 
(2) Aerodromurile militare desemnate pentru situaţii 
de urgenţă vor fi stabilite, de comun acord, de către 
structurile de cooperare ale celor două state. 

(1) The structures nominated by the Contracting  
Parts are responsible for coordinating and 
organizing cooperation, will be referred to as 
―Structures of Cooperation‖: 
- for Romanian Ministry of National Defence: 

Romanian Air Force Headquarters; 
- for Hungarian Ministry of Defence: Hungarian 

Air Force Headquarters. 
(2) In order to put into force the measures 
concerning mutual information upon the flights of 
military aircraft and mutual assistance for the 
military aircrews of military  aircraft that are flying in 
the near border airspace, the structures of 
Cooperation shale establish the following Points of 
Contact: 
- in Romania: AOC, Bucharest; 
- in Republic of Hungary: Air Force Operational 

Centre of Air Force Headquarters from 
Hungarian Armed Forces (AFOC) – Veszprem. 

 
6.2.2.2. Mutual exchange of information 
(1) Military flights within the airspace next to the 
border between the two countries shall be carried 
out based on those international aeronautical 
regulations which are mandatory for both Parts and 
those domestic regulations into force in the 
countries of the Contracting Parts. 
(2) The Contracting Parts shall mutually inform, 
through their AOC and AFOC, on the military 
aircraft performing flights within the airspace in the 
border area between the two states without over 
flying them, at a distance shorter then 10 km for 
aircraft and 2 km for helicopters. 
(3) The next information will be mutually 
exchanged: date and time (UTC); type and number 
of aircraft, phone signals, the flight purpose, area, 
trajectory and altitude from the ground. 
 
(4) In case some unidentified aircraft appear within 
border airspace or prints on the radar screens 
whose identity cannot be established, Points of 
Contact shall mutually inform, take immediate 
identification measures and support each other in 
order to clarify the air situation. 
 
 
6.2.2.3. Mutual assistance  
(1) In case of some emergency situations onboard 
the military aircraft flying in the vicinity of the border 
between the two states, the Contracting Parties 
shall provide, at the request of the other Part, 
through the Points of Contact, the transfer of control 
for the aircraft and it shall be coordinated their 
landing on one of the airfields designated for 
emergency situations. 
(2) The military airfields designated for emergency 
situations shall be established by the Cooperation 
Structures of the Contracting Parties. 

 
(3) Pentru transferul controlului aeronavelor, 
punctul de contact al Structurii de Cooperare a 
cărei aeronavă se află în pericol va comunica 
următoarele date: poziţia în care se află aeronava, 
tipul aeronavei, înălţimea şi direcţia de zbor, 
semnalele telefonice, cauzele pericolului, timpul de 

 (3) In order to perform the transfer of control of the 
aircraft, the Point of Contact of the Structure of 
Cooperation whose aircraft is in danger will 
communicate the following information: aircraft 
coordinates, type of aircraft, height and direction of 
flight, phone signals, causes of danger, flight time 
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zbor estimat până la consumarea combustibilului şi 
ultimul ordin de dirijare transmis de controlorul de 
trafic aerian. 
(4) Structura de Cooperare a statului pe teritoriul 
căruia aterizează aeronava aflată în pericol, va 
asigura paza acesteia şi va acorda ajutor 
echipajului şi pasagerilor. 
(5) Structurile de Cooperare vor organiza şi 
desfăşura, anual, activităţi de zbor pentru 
recunoaşterea aerodromurilor desemnate pentru 
situaţii de urgenţă, cu aeronave militare. În 
conformitate cu Convenţia privind Aviaţia Civilă 
Internaţională semnată la Chicago, la 07.12.1944, 
România şi Republica Ungaria, în mod regulat, vor 
desfăşura activităţi comune de căutare şi salvare. 
6.2.2.4. Căutarea şi salvarea aeronavelor 
(1) România şi Republica Ungaria organizează, pe 
teritoriul propriu, serviciul de căutare şi salvare 
conform „Protocolului privind căutarea-salvarea, 
adiţional la Acordul între Ministerul Apărării din 
România şi Ministerul Apărării din Republica 
Ungară privind cooperarea între Forţele Aeriene, 
semnat la Arad, la 17 octombrie 2002‖. 
 
(2) În caz de accident al aeronavelor militare ale 
uneia dintre părţi pe teritoriul statului oricăreia dintre 
ele, statul părţii pe teritoriul căruia accidentul s-a 
produs, va lua măsurile necesare pentru căutarea şi 
salvarea aeronavelor. Aceasta va asigura asistenţa 
de care dispune pentru salvarea echipajului şi 
pasagerilor aeronavei în pericol şi va preveni 
amplificarea daunelor, va securiza zona şi va 
conserva probele materiale legate de situaţia de 
urgenţă. 
 
6.2.3. Zborul în zona de graniţă cu Ucraina 
6.3.3.1. Structuri de cooperare 
Structurile desemnate de către România şi Ucraina 
sunt responsabile pentru organizarea şi 
coordonarea cooperării, astfel: 
- pentru Ministerul Apărării Naţionale din 

România: Statul Major al Forţelor Aeriene; 
- pentru Ministerul Apărării din Republica 

Ucraina: Comandamentul Forţelor Aeriene 
Militare ale Ucrainei. 

6.2.3.2. Părţile se informează reciproc despre 
zborurile aeronavelor militare şi civile în zona de 
frontieră (altele decât cele care survolează frontiera 
de stat), la toate înălţimile, la o distanţă de frontiera 
de stat dintre România şi Ucraina de 10 km – 
pentru avioane şi de 2 km – pentru elicoptere. 
Informarea se face în preziua executării zborurilor, 
iar în situaţii de excepţii, imediat precizându-se: 
- data, ora şi scopul executării zborului; 
- zona, traiectul şi înălţimea de zbor; 
- tipul şi numărul aeronavelor; 
- apartenenţa aeroanvei (militară sau civilă). 

estimated to the fuel consumption and the last 
coordination order sent by the air traffic controller. 
 
(4) The Structure of Cooperation of the state on 
whose territory the aircraft in danger is landing will 
provide its security and help for the crew and 
passengers. 
(5) The Structures of Cooperation will annually 
organize and carry out with military aircraft flight 
activities for the site survey of the airfields 
designated for emergency situations. In accordance 
with the Convention for international Civil Aviation 
signed in Chicago on December 7

th
 the Contracting 

Parties shall regularly carry out joint search and 
rescue activities. 
6.2.2.4. Aircraft search and rescue 
(1) Romania and The Republic of Hungary organize 
on their own territory the search and rescue service 
according to the ―Protocol concerning the search 
and rescue‖ additional to the Agreement between 
the Romanian Ministry of Defence and the Ministry 
of Defence from the Republic of Hungary 
concerning the cooperation between the Air Forces, 
signed in Arad on October 17

th
 2002. 

(2) In case of accident of the military aircraft of one 
of the Contracting Parts on the territory of one of 
them, the state of the Contracting Part on whose 
territory the accident took place, shall take all the 
necessary measures for the aircraft search and 
rescue. This will provide the assistance necessary 
for saving the endangered aircraft crew and 
passengers and it shall prevent the amplification of 
damages, shall prevent the amplification of 
damages, shale secure the area and preserve the 
proofs concerning the emergency situation. 
6.2.3. Flight in border area with Ukraine 
6.2.3.1. Cooperating structures 
The structures designated by Romania and Ukraine 
are responsible for organizing and coordinating 
cooperation, as follows: 
- For the Romanian Ministry of National Defense: 

the Romanian Air Force Headquarters 
- For the Ukrainian Ministry of Defense: the 

Ukrainian Air Force Command 
6.2.3.2. The parties shall mutually inform on the 
flights of military and civilian aircraft over the border 
area (others than those over flying the state border, 
according to par.4) at all altitudes, at a distance of 
10 kilometres from the borderline between Romania 
and Ukraine – for fixed wing aircraft and 2 
kilometres for helicopters.  
The briefing shall be done the day before the flights 
and, for emergency situations, immediately, 
specifying: 
- date, time and purpose of flight; 
- area, flight route and altitude; 
- aircraft type and number (helicopters); 
- aircraft ownership – civilian or military. 

 

6.2.3.3. Survolarea frontierei de stat de către 
aeronavele militare şi civile se realizează pe 
culoarele aeriene stabilite de fiecare parte, după 
primirea confirmării de survol de la organele 
competente ale părţilor. Recunoaşterea 
aeronavelor planificate să survoleze frontiera de 

 6.2.3.3. The flight over the state border performed 
by military and civilian aircraft shall be done on the 
flight corridors established by each Party after 
receiving over flight confirmation from the 
competent authorities of both Parties. 
The reconnaissance of the aircraft planned to over 
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stat şi predarea dirijării acestora între părţi se 
realizează de către organele de dirijare a traficului 
aerian conform documentelor internaţionale în 
vigoare privind comunicaţii aeriene. 
Survolarea frontierei de stat de către aeronave se 
poate executa şi în afara culoarelor aeriene 
stabilite, după punerea de comun acord a condiţiilor 
de survol de către organele de dirijarea a traficului 
aerian şi informarea punctelor de comandă de 
apărare antiaeriană ale celor două state. 
6.2.3.4. România şi Republica Ucraina se vor 
informa reciproc, la cerere, despre condiţiile meteo 
reale din zonele aerodromurilor de ajutor stabilite în 
prezentul protocol, iar în cazul schimbării bruşte a 
vremii, se vor informa imediat. 
 
6.2.3.5. MATCU ale României şi Ucrainei sunt 
obligate să se informeze reciproc şi imediat despre 
pierderea legăturii cu aeronavele militare şi civile 
care execută zboruri în zona de frontieră sau 
neajungerea acestora la punctele de destinaţie, 
precum şi despre situaţiile de atac asupra 
aeronavelor sau încercărilor de deturnare a 
acestora. 
 
6.2.3.6. În cazul apariţiei în zona de frontieră a unor 
aeronave neidentificate, punctele de comandă ale 
celor două state se informează reciproc, iar imediat 
măsuri de identificare şi de asigurare a securităţii 
zborurilor şi, în funcţie de situaţie, stabilesc în 
comun măsurile ce se impun. 
 
6.2.3.7. Acordarea de ajutor echipajelor 
aeronavelor aparţinând României şi Ucrainei aflate 
în pericol se realizează prin punere de acord între 
cele două ţări. 
În cazul apariţiei unor situaţii de avarie, cele două 
ţări asigură aterizarea aeronavelor militare pe 
aerodromurile de ajutor, astfel: 
- pe teritoriul României: Feteşti, Kogălniceanu, 

Bacău; 
- pe teritoriul Ucrainei: Cervonoglinskoe, 

Limanskoe, Mukacevo, Ivano-Frankovsk. 
Primirea-predarea dirijării aeronavelor militare şi 
civile aflate în pericol se realizează între punctele 
de comandă ale celor două ţări. În acest caz, se 
transmit următoarele date: locul unde se află 
aeronava, înălţimea, direcţia de zbor, tipul 
aeronavei, indicativul pilotului, cauzele pericolului, 
timpul de zbor până la aterizare, timpul de zbor 
calculat până la consumarea combustibilului şi 
ultimul ordin de dirijare transmis. 
Predarea se consideră realizată dacă ţara care 
primeşte, confirmă la timp preluarea dirijării. 
În cazul aterizării forţate, România şi Ucraina se 
obligă să acorde ajutor echipajelor, să ia măsuri de 
pază a aeronavelor. 

fly the state border and the transfer of control 
between the Parties is done by the command and 
control authorities of the air traffic, according to the 
international documents concerning the air 
communications. 
The aircraft may over fly the state border outside 
the established air tasks and when the over fly 
conditions have been agreed by the air traffic 
authorities and when the points of air defence 
command have been informed. 
6.2.3.4. The parties shall mutually inform, at 
request, on real weather conditions around, the 
divert airfields established in this agreement. The 
two parties shall immediately inform each other on 
the sudden weather changes. 
 
6.2.3.5. The MATCU of the Parties have to mutually 
and immediately inform whether they have lost 
contact with the military and civilian aircraft carrying 
out flights in the border area or they have not 
reached their destination and on the attack on 
aircraft or hijacking attempts. 
 
 
 
6.2.3.6. In case some unidentified aircraft appear in 
the border area, the Partner command point shall 
inform each other, take immediate flight 
identification and safety measures, and, according 
to the situation, they establish the actions to be 
taken. 
 
6.2.3.7. The Partner’s crews in danger shall be 
helped through au agreement between the two 
parties. 
In case of malfunctions, the Parties shall assist the 
landing of military aircraft on the divert air fields, as 
follows: 
- on Romania’s territory: Feteşti, Kogalniceanu, 

Bacau; 
- on Ukraine’s territory: Cervonoglinskoe, 

Limanskoe, Mukacevo, Ivano-Frankovsk. 
The transfer of control of the military and civilian 
aircraft in danger is to be done between the points 
of command of the two partners. In this case, the 
following information are to be transmitted: the 
aircraft’s, location, altitude, flight direction, the type 
of aircraft, the pilot’s call sign, the causes of the 
danger, flight-time till landing, flight-time till the fuel 
consumption and the last control and command 
order transmitted. 
 
The transfer in considered lo have be done if the 
receiving partner confirms it in due time. 
In case of emergency landing the Partners have the 
responsibility of helping the crews, of taking security 
measures and of cleaning their consequences. 

 
6.2.3.8. Situaţiile deosebite, legate de pierderea 
orientării aeronavelor militare ale României şi 
Ucrainei sau înrăutăţirea condiţiilor de revenire a 
acestora pe calea aerului pe teritoriul prorpiu, 
datorate unor cauze de forţă majoră, se rezolvă, de 
urgenţă, de către Statul Major al Forţelor Aeriene al 
României şi Comandamentul Forţelor Aeriene 

 6.2.3.8. Special situations in case of loss of 
orientation of military aircrew of the Parts or in case 
the meteorological conditions get worse and make 
unable the safe return of the aircraft in flight on its 
national territory, are to be dealt with by the 
Territorial Air Defence Headquarters and the 
Romanian Air Force HQ and the Ukraine’s Air 
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Militare ale Ucrainei. Force HQ. 
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