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ENR 5.2. Zone pentru exerciţii militare şi antrenament 

Military Exercise and Training Areas   
 

   5.2.1.  Zone pentru exerciţii militare 
     Military Exercise and Training Areas 

 
See AIP Romania ENR 5.2.1 

 

5.2.2. Zone gestionate de AMC (Airspace Management Cell) 
Restricted areas managed by AMC (Airspace Management Cell) 

 
See AIP Romania ENR 5.2.2 

 
5.2.3  Zone de zbor la joasă înălţime 

Low level flying areas 
 

 
5.2.3  Zone de zbor la joasă înălţime în 
România 
Zborurile la joasă înălţime cu aeronave militare 
deasupra teritoriului României se pot desfăşura în 
zone special destinate. De regulă, aceste zone sunt 
utilizate pe categorii de aeronave.  
 
5.2.3.1 Generalităţi  
Zonele descrise mai jos sunt folosite pentru 
antrenamentul piloţilor (echipajelor) în zbor VFR, 
IFR, zbor în formaţie, luptă aeriană la mică înălţime. 
 
5.2.3.2 Zone de zbor la joasă înălţime pentru 
avioane cu reacţie 
5.2.3.2.1 Zona BC-01 
- Limite laterale – o elipsă cu centrul în punctul de 
coordonate 465400N 272000E, cu axa mare 55 km 
şi axa mică 30 km 
- Direcţia de lucru: 270

0
-90

0
 

- Înălţimea minimă de zbor în zonă: 
- 600 m (1800 ft)– pentru zbor VFR 
- 1000 m (3000 ft) – pentru zbor IFR 

- Culoar de intrare în zonă: la H=2000 m, între 
punctele de corodonate 465543,31N 26561,67E şi 
465800N264006E 
- Culoar de ieşire din zonă: la H=1000 m, între 
punctele de coordonate 465221N 265940E şi 
464806N 274000E 
- Lăţime culoar: 6 km 
5.2.3.22 Zonă BC–02  
- Limite laterale – o elipsă cu centrul în punctul de 
coordonate 463200N 273200E, cu axa mare 55 km 
şi axa mică 30 km 
- Direcţia de lucru: 270

0
-90

0 

- Înălţimea minimă de zbor în zonă: 
- 600 m (1800 ft)– pentru zbor VFR 
- 1000 m (3000 ft) – pentru zbor IFR 

- Culoar de intrare în zonă: la H=2000 m, între 
punctele de coordonate 463753,20N 27024,49E şi 
463420N 270540E 
- Culoar de ieşire din zonă: la H=1000 m, între 
punctele de coordonate 462430N 271700E şi 
462620N 271500E 
- Lăţimea culoarului: 6 km (3,5 NM) 

 
 

5.2.3 Low Level Flying Areas Romania 
 
Low level flights with military aircraft over the 
territory of Romania may take place in areas 
specially designated. As a rule, these areas are 
used by the category of aircraft.  
 
5.2.3.1 General  
The areas described below are used for the pilot’s 
(crew’s) training, VFR, IFR, in formation, low level 
dog –flight: 
 
5.2.3.2. Low level flights for jets 
 
5.2.3.2.1 BC–01 Area  
- Lateral limits – an ellipse with the center in the 
point with the coordinates 465400N 272000E with 
the long axis of 55 km and the short axis of 30 km. 
- Flight direction: 270

0
-90

0
 

- Minimum flight altitude in the area: 
- 600 m (1800 ft) – for VFR flight 
- 1000 m (3000 ft) – for IFR flight 

- Entrance corridor in the area: at H=2000 m, 
between coordination points 465543,31N 
26561,67E and 465800N 264006E 
- Exit corridor from the area: at H=1000 m,  
between coordination points 465221N 265940E and 
464806N 274000E 
- Corridor width: 6 km 
5.2.3.22 BC–02 Area  
- Lateral limits – an ellipse with the center in the 
point with the coordinates 463200N 273200, with 
the long axis of 55 km and the short axis of 30 km. 
- Flight direction: 270

0
-90

0
 

- Minimum flight altitude in the area: 
- 600 m (1800 ft) – for VFR flight 
- 1000 m (3000 ft) – for IFR flight 

- Entrance corridor in the area: at H=2000 m, 
between coordination points 463753,20N 
27024,49E and 463420N 270540E 
- Exit corridor from the area: at H=1000 m,  
between coordination points 462430N 271700E and 
462620N 271500E 
- Corridor width: 6 km (3,5 NM) 
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5.2.3.2.3 Zona CT–04  
- Limite laterale: -470200N 0234400E 
   -472000N 0234500E 
   -471800N 0242100E 
   -470800N 0243000E 
- Înălţimea minimă de lucru: -1000 m (minim 500 m 
AGL) 
- Direcţia principală: - 090

0
 - 270

0
 

- Culoar de intrare în zonă: - lăţime 5 km, ax format 
de loc. Fizeşu Gherlei – Gherla, înălţimea de 2000 
m AGL; 
- Culoar de ieşire din zonă: - lăţime 5 km, ax format 
de loc. Bistriţa–Sigmir, înălţimea de 1500 m AGL 

 
5.2.3.2.3 CT–04 Area 
- Lateral limits  -470200N 0234400E 
   -472000N 0234500E 
   -471800N 0242100E 
   -470800N 0243000E 
- Minimum flight altitude in the area: -1000 m MSL 
(minim 500 m AGL) 
- Flight direction: 90

0
-270

0
 

- Entrance corridor in the area: - 5 km width, axis 
between Fizeşu Gherlei – Gherla, 2000 m AGL; 
- Exit corridor from the area: - 5 km width, axis  
between Bistriţa–Sigmir, 1500 m AGL high 

 
5.2.3.2.4 Zona FT–TSA 47 A 
- Limite laterale  - 442300N 273000E 
   - 441400N 273000E 
   - 441600N 270800E 
   - 4423,3N 2709,3E 
- Înălţimea minimă de lucru:  

- Hmin = 30 m 
- Hmax = 7300 m STD 

- Direcţia principală: 
- Culoar de intrare în zonă: lăţime 5 km, cu centrul 
în punctul de coordonate 441730N 0273100E, la 
Hmin=600 m 
- Culoare de ieşire din zonă: lăţime 5 km, cu centrul 
în punctul de coordonate 441400N 0273000E, la 
Hmin=200 m 
 
5.2.3.3. Zone de zbor la joasă înălţime pentru 
elicoptere 
5.2.3.31. Zona BC–10 
- Limite laterale:  464431,11N 265712,32E 
   464440N 264940E 
   464000N 265340E 
   464000N 265900E 
   464236,72N 265949,64E 
- Înălţimea minimă de lucru: 10 – 100 m; 
- Culoar de intrare în zonă: H=50 m, 500 m stânga-
dreapta faţă de punctul de coordonate 464000N 
265340E 
- Culoar de ieşire din zonă: H=100 m, 500 m 
stânga-dreapta faţă de punctul de coordonate 
464000N 265900E 
 
5.2.3.4. Spaţii aeriene excluse 
5.2.3.41 De regulă, zonele de control, zonele 
restricţionate şi cele periculoase sunt excluse 
pentru zborul la joasă înălţime pe perioada activării 
acestora. În acest caz, intrarea în aceste zone face 
obiectul unei aprobări corespunzătoare acordate de 
către unitatea ATC/autoritatea responsabilă de 
control.  
5.2.3.42 Oraşele cu mai mult de 100.000 de 
locuitori nu vor fi survolate de către aeronave cu 
reacţie la altitudini mai mici de 2000 ft AGL, de 
către elicoptere sub 1000  ft AGL, pe o rază de 
2000 ft deasupra celui mai înalt obstacol. Dacă este 
posibil, celelalte oraşe nu vor fi survolate sub 
aceste limite de înălţime, dacă este posibil. 
5.2.3.43. Vor fi respectate prevederile privind 
survolarea obiectivelor industriale prevăzute în ENR 
5. 

 5.2.3.2.4 FT–TSA 47 A Area 
- Lateral limits  - 442300N 273000E 
   - 441400N 273000E 
   - 441600N 270800E 
   - 4423,3N 2709,3E 
- Minimum flight altitude in the area: 

- Hmin = 30 m 
- Hmax = 7300 m STD 

- Flight direction: 
- Entrance corridor in the area: - 5 km width, with 
the center in the point with the coordinates 
441730N 0273100E, at Hmin=600 m; 
- Exit corridor from the area: 5 km width, with the 
center in the point with the coordinates 441400N 
0273000E, at Hmin=200 m 
 
5.2.3.3. Low level flights for helicopters 
 
5.2.3.31. BC–10 Area 
- Lateral limits  464431,11N 265712,32E 
   464440N 264940E 
   464000N 265340E 
   464000N 265900E 
   464236,72N 265949,64E 
- Minimum flight altitude in the area: 10 – 100 m; 
- Entrance corridor in the area: H=50 m, 500 m left-
right of the point with the coordinates 464000N 
265340E 
- Exit corridor from the area: H=100 m, 500 m left-
right of the point with the coordinates 464000N 
265900E 
 
5.2.3.4 Excluded Airspaces  
5.2.3.41 As a matter of principle, control zones, 
restricted areas and danger areas are excluded 
from low level flying operations for the time of their 
activation. In this case, entry into these areas is 
subject to an appropriate clearance by the 
competent ATC unit/responsible control authority.  
5.2.3.42 Cities with more than 100 000 inhabitants 
shall not be overflown -by jet and prop aircraft 
below 2000 ft AGL  
-by helicopters below 1000 ft AGL  
within a radius of 2000 ft above the highest 
obstacle.  
Other towns and villages should not be overflown 
below these height limits, if possible.  
5.2.3.43. The provisions on the overflight the 
industrial objectives from  ENR 5.1. shall be 
observed. 
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5.2.3   Zone de antrenament pentru zborul în regiunile muntoase pentru elicoptere 
Mountainous areas for the helicopter training 

 
5.2.4.  Zone de antrenament pentru zborul în 
regiunile muntoase pentru elicoptere  
5.2.41 Sunt folosite în scopul însuşirii de către 
piloţi (echipaje) a transportului materialelor, tehnicii 
de luptă, a personalului, transportului materialelor 
acroşate,  aterizării şi decolării de pe terenuri cu 
dimensiuni reduse situate în defileu şi la platforme 
aflate în regiunile muntoase. 
 
5.2.41.1. Zona BC–E 
- Limite laterale: - 464300N 262700E 
   - 465623N 262300E 
   - 465400N 260500E 
   - 463430N 260430E 
- Înălţimea minimă de lucru: 400 m faţă de sol 
 
- Direcţia principală de lucru:  
- Culoar de intrare în zonă: la verticala localităţii 
Neguleşti, la H=600 m faţă de sol 
- Culoare de ieşire din zonă: la verticala localităţii 
Tazlău la H=400 m faţă de sol 
5.2.41.2. Zona CT–05 
- Limite laterale: - 462900N 0232100E 
   - 462600N 0232400E 
   - 462200N 0231400E 
   - 462900N 0231100E 
- Înălţimea minimă de lucru: - 400 m faţă de sol 
 
- Direcţia principală de lucru: -090

0
 – 270

0 
 

- Culoar de intrare în zonă: lăţime 2 km, la sud de 
localitatea Lunca Largă, H=400 m faţă de sol 
- Culoar de ieşire din zonă: lăţime 2 km, ax format 
din localitatea Sagacea şi Ocoliş, H=500 m faţă de 
sol. 

 5.2.4 Mountainous areas for the helicopter 
training 
5.2.41 They are used with the purpose of learning 
by the pilots and crews of the procedures for the 
material, equipment, personnel transportation, 
landing and taking off from reduced dimensions 
terrains/areas situated in the narrow path and from 
platforms situated in the mountainous regions. 
 
5.2.41.1.BC–E Area 
- Lateral limits:  - 464300N 262700E 
   - 465623N 262300E 
   - 465400N 260500E 
   - 463430N 260430E 
- Minimum flight altitude in the area: 400 m from the  
ground  
-Working  flight direction: 
- Entrance corridor in the area: over head cities  
Negulesti, at H=600 m from the ground 
- Exit corridor from the area: ver head cities Tazlau 
at H=400 m from the ground  
5.2.41.2. CT–05 Area  
- Lateral limits:  - 462900N 0232100E 
   - 462600N 0232400E 
   - 462200N 0231400E 
   - 462900N 0231100E 
- Minimum flight altitude in the area: 400 m from the 
ground 
- Flight direction working: -090

0
 – 270

0
 

- Entrance corridor in the area: width 2 km, at south 
from cities  Lunca Larga, H=400 m from the ground 
- Exit corridor from the area: 2 km width, axis 
between Sagacea and Ocolis, H=500 m from the 
ground. 
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