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AD 1. AERODROMURI                                       AD 1. AERODROMES 

 
 
AD 1.1  DOCUMENTE ICAO DE REFERINŢĂ  

Normele si Practicile Recomandate ale 
Anexei 14 OACI, volumele I si II sunt aplicate 
fara diferente. 
 
 
AD 1.2 UTILIZAREA ÎN SCOPURI CIVILE A 
BAZELOR AERIENE MILITARE 

 

AD 1.1 APPLICABLE ICAO DOCUMENTS 
The Standards and Recommended 

Practices of ICAO Annex 14, Volumes I and II, are 
applied without differences. 
 
 
AD 1.2 CIVIL USE OF MILITARY AIR BASES 
 
 

1. ATERIZAREA PE AERODROMURILE     
MILITARE 

1. LANDING ON MILITARY  AERODROMES 

1.1 ÎN AFARA PROGRAMULUI 1.1 OUTSIDE NORMAL OPERATING HOURS 

În situaţia în care pe un aerodrom militar nu 
este activitate de zbor, AOC BALOTEŞTI 
consideră statusul aerodromului ca fiind normal; 
aceasta înseamnă că pista este liberă şi 
disponibilă (cu excepţia cazurilor publicate prin 
NOTAM,  SNOWTAM sau comunicate de 
comandantul Bazei Aeriene). Totuşi, în acest 
interval de timp, este posibil să se desfăşoare 
anumite lucrări minore de mentenanţă, fapt care ar 
putea reprezenta un risc suplimentar pentru ACFT 
din EMERG.  

When a MIL AD is closed, the AOC BALOTEŞTI 
consider the AD state as normal; this means 
runways are vacated and available (except 
restrictions published by NOTAM or communicated 
by the Base Commander). Nevertheless, it may 
occur that minor maintenance works are performed 
on the RWY during this period, which may constitute 
an additional danger for ACFT in EMERG. 

 

Un controlor de trafic aerian poate fi prezent în 
turn la  aerodromurile LRCT, LRFT, LRBO sau 
LRBC pentru serviciul de poliţie aeriană. De 
regulă, nu se efectuează o monitorizare 
permanentă a frecvenţelor radio.  

A controller may be present at the control towers 
of LRCT, LRFT, LRBO or LRBC for purpose of QRA. 
A permanent listening watch on the published radio 
frequencies is normally not maintained. 

a. Dacă este prezent un controlor de trafic aerian 
şi dacă AOC BALOTEŞTI solicită, balizajul şi 
luminile de aterizare pot fi disponibile în timpul cel 
mai scurt. 

a. When a controller is present and on request of 
MDC or AOC BALOTEŞTI, the RWY and approach 
lighting may be available with a short delay. 

b. Piloţii care declară EMERGENCY  vor ateriza pe 
aerodromurile militare pe propria răspundere. 

b. Pilots in EMERG will be able to land on any of 
these AD on their own responsibility. 

c. În scopul obţinerii aprobării, piloţii vor solicita pe 
frecvenţele 121.500 MHz sau 243.000 MHz, 
aprinderea uneia sau a tuturor luminilor de balizaj. 
Când o aeronavă declară EMERGENCY, AOC 
BALOTEŞTI este în măsură să ordone aprinderea 
luminilor. 
 

c. To obtain such facilities, the procedure consists of 
a call on either 121.500 MHz or 243.000 MHz, 
requesting one or all aerodrome lighting on. When 
an aircraft is in emergency AOC BALOTEŞTI is 
entitled to order lighting to be on. 
 

1.2 ATERIZAREA AERONAVELOR CIVILE 1.2 LANDING OF CIV ACFT 

Aterizarea aeronavelor civile pe aerodromurile 
militare este interzisă fără aprobarea în prealabil a 
Şefului SMFA (înlocuitor legal). Această regulă nu 
se aplică aeronavelor care declară EMERGENCY. 

LDG of CIV ACFT on MIL ADs is forbidden 
without prior permission of the Chief of the 
Romanian Air Force HQ. This rule does not apply to 
ACFT in EMERG. 

O aterizare de urgenţă a unei aeronave civile 
pe un aerodrom militar nu poate invoca în nicio 
împrejurare responsabilitatea RoAF. 

An emergency LDG of a CIV on a MIL AD can 
never involve the responsibility of the Romanian Air 
Force.  

În situaţii de urgenţă, piloţii pot solicita prin 
organele civile ATC pe frecvenţa 121.5 MHz sau 
243 MHz trecerea cu organele de trafic militare, şi 
tipul de asistenţă solicitată. 

Pilots in emergency may inquire via Civilian ATC 
(freq 121.5 MHz or 243 MHz) if any ATS at a 
(closed) MIL AD is AVBL and what kind of 
assistance can be given. 
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1.3 ANTRENAMENTUL AERONAVELOR CIVILE 
PENTRU PROCEDURI PAR 

 
1.3 PAR TRAINING OF CIV ACFT 
 

Aeronavele civile sunt autorizate să execute 
zboruri de antrenament pentru proceduri PAR pe 
LRCT, LRFT şi LRBO cu următoarele condiţii: 
- permisiunea va fi obţinută telefonic de la organele 
ATC înaintea fiecărui zbor. În situaţia în care 
traficul pe aerodrom este prea intens, zborul poate 
fi restricţionat sau neautorizat; 
- antrenamentul PAR al aeronavelor  civile este 
aprobat doar in VMC; 
- Aterizarea şi  touch-and-go sunt interzise. 
Altitudinea de luare a  deciziei (DA) este cea mai 
joasă altitudine autorizată. 
 

CIV aircraft are allowed to perform PAR training 
at LRCT, LRBO and LRFT under following 
conditions: 
- a prior permissions has to be obtained by TEL from 
local ATC before each flight. If the expected TFC 
situation is too heavy, the mentioned flights may be 
restricted or refused; 
- CIV PAR training is only allowed in VMC; 
- LDG and touch-and-go are prohibited. The 
decision altitude (DA) is the lowest authorized ALT. 
 

1.4 AERONAVE DE STAT 1.4 STATE FLIGHTS 

Aeronavele de stat sunt autorizate să utilizeze 
aerodromurile militare pe timpul orelor de program, 
dar este necesară coordonarea în prealabil cu 
COFA. Dacă această coordonare nu a fost 
realizată anterior din motive operaţionale, 
comandantul de aeronavă trebuie să obţină 
aprobarea de la COFA înainte de intrarea în 
procedura de aterizare. 

În afara orelor de program, zborurile 
aeronavelor de stat vor fi aprobate de comandantul 
bazei aeriene prin COFA. 

 

State flights are allowed to use MIL AD, but prior 
coordination with the local ABOC is required. If 
coordination has not been done prior the flight for 
operational reasons the PIC will obtain authorization 
from the appropriate ABOC, before starting 
approach procedures. 

Outside OPN HR state flights are allowed to use 
MIL AD at local authority discretion, prior 
authorization must be obtained from the airbase via 
the ABOC. 
 

1.5 RESPONSABILITĂŢI 1.5 RESPONSIBILITIES 

RoAF nu vor fi responsabile pentru pagubele 
produse aeronavelor sau răni provocate 
pasagerilor cauzate de folosirea facilităţilor 
aeroportuare ale RoAF. 

RoAF îşi rezervă dreptul de a solicita 
compensaţii pentru pagubele produse de aeronave 
civile sau aeronave aparţinând altor forţe aeriene, 
membrii echipajelor sau pasagerii acestora 
facilităţilor, clădirilor, materialelor sau aeronavelor 
proprii în interiorul suprafeţei Bazelor Aeriene.  

RoAF shall not be liable for the damages to 
aircraft or passengers injuries that might occur as a 
consequence of using the RoAF AD facilities. 

The Romanian Air Forces reserve the right to 
claim compensation for damages caused by civil 
aircraft or aircraft from other air forces, by flight crew 
members or passengers to RoAF facilities, buildings, 
materials, aircraft or personnel within the area of the 
Romanian Air Bases.  
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AD 1.3   INDEX TO AERODROMES / HELIPORTS / HLS România 
 

Aerodrom name 
ICAO indicator 

International - 
Militar 

(INTL-MIL) 
IFR-VFR 

Reference to 
AD section 

and remarks 

BOBOC                                             LRBO  MIL IFR-VFR AD 2.1 

CÂMPIA TURZII                                LRCT MIL IFR-VFR AD 2.2 

FETEŞTI                                            LRFT MIL IFR-VFR AD 2.3 

BACĂU                                              LRBC* INTL - MIL IFR-VFR AD 2.4 

OTOPENI                                          LROP
*
 INTL - MIL IFR-VFR AD 2.5 

MIHAIL KOGĂLNICEANU                 LRCK* INTL - MIL IFR-VFR AD 2.6** 

CRAIOVA                                           LRCV* INTL - MIL IFR-VFR AD 2.7** 

TIMIŞOARA                                       LRTR* INTL - MIL IFR-VFR AD 2.8** 

Heliport name 
ICAO indicator 

International - 
Militar 

(INTL-MIL) 
IFR-VFR 

Reference to 
AD section 

and remarks 

TUZLA                                                 LRTZ INTL - MIL IFR-VFR  AD 3.1 

    

 
 

   

 

*Aerodromuri cu trafic comun, civil şi militar                    *Airfields with average civilian and military traffic 

**Pentru mai multe informaţii vezi AIP România              **For more information see AIP Romania 
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