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EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE - C.F. NR. 213733



ANEXA LA HOTARAREA NR. 60/2014 – A CONSILIULUI JUDETEAN - LISTA CLADIRI SI CONSTRUCTII AFLATE IN
DOMENIUL PRIVAT AL JUDETULUI DOLJ , CARE TREC DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDETEAN DOLJ , IN
ADMINISTRAREA S.C. HIGH-TECH INDUSTRY CRAIOVA



ANEXA NR. 3 LA HCJ NR. 60/2014



– DOCUMENTATIE CADASTRALA - CF/NR CAD 209572 CRAIOVA – CALEA BUCURESTI NR. 325C



CF/NR CAD 313733 CRAIOVA – CALEA BUCURESTI NR. 325A
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A.N.C.P.I. INCHEIERE CARTE FUNCIARA – DOSAR. NR. 69493/2008



EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE - C.F. NR. 2903 – COMUNA PIELESTI



DOCUMENTATIE CADASTRALA – COMUNA PIELESTI – EXTRAVILAN – T42, P 312
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MEMORIU DE SINTEZA

1. INTRODUCERE
DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI
DENUMIREA LUCRARII : PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA AEROPORT CRAIOVA
BENEFICIAR:

CONSILIUL JUDETEAN DOLJ
CRAIOVA, CALEA UNIRII NR. 19

PROIECTANT :

S.C. D.U.A. PROIECT S.R.L. - CRAIOVA,
PARC CAMPUL LIBERTATII 1848 , NR. 18, VILA D 23
S.C. CARTOTOP S.A.- CRAIOVA, STR. IMPARATUL TRAIAN,
NR.107

DATA ELABORARII

: 2014

OBIECTIVELE PUZ – TEMA DE PROIECTARE - PUZ ZONA AEROPORT CRAIOVA
Prin Masterplanul zonei Aeroport Craiova au fost stabilite principalele directii de dezvoltare
prin zonificarea functionala a celor 234 ha din incinta aeroportului precum s i a terenurilor limitrofe.
Necesitatea infiintarii unui nou Parc industrial, a reabilitiarii pistei s i a instalatiilor aferente pentru
care intr-o etapa ulterioara va fi prevazuta prelungirea pistei de aterizare-decolare, precum si solicitarile
investitorilor din domeniul aviatic, impun detalierea prevederilor din Masterplan – Zona Aeroport - printr-un
Plan Urbanistic Zonal care sa reglementeze urmatoarele:
1. Infiintare parc industrial ,,HIGH - TECH INDUSTRY PARK" - 240.000mp
2.

Prelungire pista aterizare-decolare

- 255.725 mp

3. Construire hangar reparatii avioane - 57.956 mp
Suprafata totala a zonei studiate este de 555 . 0 2 2 mp s i se afla amplasata pe teritoriul
administrativ al municipiului Craiova, comunei Ghercesti si comunei Pielesti.
Se solicita: elaborarea Planului Urbanistic Zonal in conformitate cu prevederile Legii
350/2001 republicata, ale legislatiei conexe si ale Ordinului MLPAT nr.176/N/16 august 2000 privind
aprobarea reglementarii tehnice "Ghid privind metodologia de elaborare si continutul cadru
planului urbanistic zonal"
P.U.Z. are caracter de reglementare specifica detaliata pentru zona luata in studiu si asigura corelarea
dezvoltarii urbanistice a zonei cu planul urbanistic general al localitatilor.
Prin P.U.Z. se stabilesc obiectivele, reglementarile de urbanism - permisiuni si restrictii necesar a fi
aplicate in utilizarea terenurilor si conformarea constructiilor in zona studiata.

SURSE DOCUMENTARE

al



MASTERPLAN PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI – ZONA AEROPORT CRAIOVA – Studiu interteritorial – comunele Carcea, Pielesti, Ghercesti – si zona de est a Municipiului Craiova - elaborator
HALCROW - S.C. URBANPLAN S.R.L.



STUDII CNADNR S.A. - “ SPORIREA CAPACITATII DE TRAFIC LA DN 65 KM 5+210 – KM 11+500” MODERNIZARE INTERSECTII DN 65 – E574 –



Plan Urbanistic General Municipiul Craiova - S.C. PROIECT CRAIOVA S.A. nr. 6913



Plan Urbanistic General Comuna Ghercesti – Pr. Nr. 05/2010



Plan Urbanistic General Comuna Pielesti



Plan Urbanistic Zonal – Zona Aeroport – comuna Carcea – Pr. Nr. 292/2012

-Ridicari topo in zona extrase din cadastrul Craiovei;
Alte surse de informaţii utilizate în cadrul planului urbanistic zonal sunt:
- Incadrare in teritoriu emisa de Consiliul Judetean Dolj
- Regiile autonome deţinătoare ale reţelelor edilitare;
- Studiu aerofotografic - sursa Google Earth;

LISTA STUDIILOR SI A PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR P.U.Z.
- MASTERPLAN PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI – ZONA AEROPORT CRAIOVA – Studiu interteritorial – comunele Carcea, Pielesti, Ghercesti – si zona de est a Municipiului Craiova - elaborator
HALCROW - S.C. URBANPLAN S.R.L.
- Plan Urbanistic General Municipiul Craiova - S.C. PROIECT CRAIOVA S.A. nr. 6913
- Plan Urbanistic General Comuna Ghercesti– Pr. Nr. 05/2010
- Plan Urbanistic General Comuna Pielesti


Plan Urbanistic Zonal – Zona Aeroport – com.Carcea – Pr. Nr. 292/2012

LISTA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE INTOCMITE CONCOMITENT CU P.U.Z.


Parc industrial ,,HIGH - TECH INDUSTRY PARK"



Prelungire pista aterizare-decolare



Construire hangar reparatii avioane

METODOLOGIA UTILIZATA
Metodologia utilizata este in conformitate cu "GHIDUL PRIVIND METODOLOGIA DE ELABORARE SI
CONTINUTUL - CADRU AL PLANULUI URBANISTIC ZONAL" aprobata cu ORDINUL M.L.P.A.T. nr.
176/N/16august 2000.

BAZA LEGALA


Legea nr.190/2013 privind amenajarea teritoriului si urbanismului



Legea nr. 50/1991(republicata) privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru
realizarea locuintelor;



Codul civil



Legea nr.10/1995 - privind calitatea in constructii



Legea nr. 18/1991, republicata - a fondului funciar



Legea privind regimul juridic al drumurilor (nr.82/1998 pentru aprobarea OG nr. 43/1997);



Legile de aprobare a Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional (PATN)



H.G.R. nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu completările si
modificările ulterioare (HGR nr. 855/2001 - MO nr. 856/2002, Partea I).



ORDINUL MLPAT nr. 21/N/2000, pentru aprobarea “Ghidului privind elaborarea si aprobarea
regulamentelor locale de urbanism”



ORDINUL MLPAT nr. 176/N/2000, pentru aprobarea “Ghidului privind metodologia de elaborare si
conţinutul - cadru al planului urbanistic zonal”



Odinul MDRT nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu
privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism (MO 47 /2011).



Ordinul ministrului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igiena si a recomandarilor
privind mediul de viata al populatiei;



Ordinul comun nr.214/RT/16NN/martie 1999 al ministrului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si al
ministrului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului pentru aprobarea procedurilor de promovare a
documentatiilor si emiterea acordului de mediu la planurile de urbanism si de amenajarea teritoriului.



HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului



OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate



ORDINUL

MINISTRULUI TRANSPORTURILOR NR. 493/2007 – M.O. P I NR. 437/28.06.2007 –

pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civile Romane privind stabilirea servitutilor
aeronautice civile si a zonelor cu servituti aeronautice civile RACR-SACZ ed. 03/2007


M.T.C.T. - Reglementarea aeronautica civila privind conditiile de avizare a documentatiilor tehnice
pentru obiectivele aflate in zone cu servituti aeronautice civile – RACR – CADT – editia 02/ 2003,
din 20.08.2003

BAZA DOCUMENTARA


Ridicare topografica a amplasamentului studiat


AMPLASAMENT 6



DOCUMENTATIE CADASTRALA - CF/NR CAD 209572 CRAIOVA – CALEA BUCURESTI NR.
325C



CF/NR CAD 313733 CRAIOVA – CALEA BUCURESTI NR. 325A



AMPLASAMENT 7



DOCUMENTATIE CADASTRALA – COMUNA PIELESTI – EXTRAVILAN – T42, P 312 - C.F. NR.
2903 –



AMPLASAMENT 9 – STRADA AVIATORILOR NR. 7



A.N.C.P.I. INCHEIERE CARTE FUNCIARA – DOSAR. NR. 71794/ 22-07-2013



EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE - C.F. NR. 30715– COMUNA GHERCESTI



DOCUMENTATIE CADASTRALA – COMUNA GHERCESTI – STRADA AVIATORILOR NR. 7- C.F.
NR. 30715

* Planul municipiului Craiova -

sc. 1:1000

* Date din Studii si proiecte anterioare, mentionate la punctul 1.3.1.
* Date culese de proiectant in teren

PROIECTE DE INVESTITII ELABORATE PENTRU DOMENII CE PRIVESC
DEZVOLTAREA URBANISTICA A ZONEI


Modernizare Terminal Aeroport Craiova – proiect edificat
In prezent sunt in curs de elaborare Studii de fezabilitate si proiecte pentru:



Infiintare parc industrial ,,HIGH - TECH INDUSTRY PARK"



Prelungire pista aterizare-decolare



Construire hangar reparatii avioane

2. STADIUL ACTUAL DE DEZVOLTARE A ZONEI
Zona studiata in cadrul prezentei documentatii PUZ - ZONA AEROPORT CRAIOVA – cuprinde trei
amplasamente, situate astfel:


Subzona ,,HIGH - TECH INDUSTRY PARK" – situata in teritoriul intravilan al Municipiului Craiova, delimitata la
nord de zona pistei de aterizare- cale rulare – Aeroport Craiova; la sud de traseul DN65 – E574;



Subzona destinata dezvoltarii infrastructurii aeroportuare - situata in teritoriul administrativ al comunei Pielesti –
subzona delimitata la est de traseul Dc 87 – Pielesti; la vest – de zona pistei de aterizare- cale rulare – Aeroport
Craiova;



Subzona destinata dezvoltarii industriale pentru activitati aeroportuare - strada Aviatorilor nr. 7 - situata in teritoriul
administrativ al comunei Ghercesti - subzona delimitata la nord de traseul drumului comunal Dc 89 Ghercesti ; la
sud de terenul aferent infrastructurii aeroportuare .

Cele trei amplasamente se situeaza in terenul identificat – Zona Aeroport Craiova
STADIUL ACTUAL DE DEZVOLTARE A ZONEI
In zona Aeroport Craiova se disting terenuri aferente functionarii Aeroportului Civil, terenuri libere de
constructii, sau ocupate de constructii-anexe ale infrastructurii aeroportuare ; la sud de traseul DN65 – E574
Craiova-Bucuresti se disting unitati de servicii , unitati industriale – sau zone mixte – industrie – servicii –
cuprinse si reglementate prin PUZ Zona Aeroport – comuna Carcea
Traseul DN65 – E574 Craiova-Bucuresti - este axa de dezvoltare a zonelor mixte - industrie – servicii / parcuri
comerciale – de tip Hypermarket .
La nord de traseul DN65 – E574 Craiova-Bucuresti – se disting zone cu destinatie speciala – terenuri ale Aeroportului
Craiova, Terminalul Aeroport Civil Craiova, terenuri ale unitatii militare de intretinere a infrastructurii aeroportuare; spre
Pielesti, pe traseul DN65 – E574 Craiova-Bucuresti se identifica unitati de industrie-depozite- servicii.
Tendinta de dezvoltare de-a lungul traseului DN65 – E574 Craiova-Bucuresti – zone mixte industriale- depozitareservicii.

EVOLUTIA ZONEI - DATE PRIVIND EVOLUTIA ZONEI - CARACTERISTICI
SEMNIFICATIVE ALE ZONEI
Se vor specifica în mod expres prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate anterior pentru zona studiată: PUG,
PUZ ZP etc.;
MASTERPLAN- ul “ZONA AEROPORT CRAIOVA “ - traseaza liniile cu caracter director de
dezvoltare spatiala a zonei adiacente Aeroportului Craiova. Strategia de dezvoltare propusa prin
MASTERPLAN cuprinde un set de politici si programe
Politici

- pentru realizarea sistemului de infrastructuri de transport intermodal, accesibile si

conectate

cu traseele nationale si internationale
- pentru atragerea de investitii private si internationale in economia locala
- politici sociale si de valorificare a resursei umane
- achizitii si pregatire a terenurilor destinate dezvoltarii
Programe
- pentru dezvoltarea unui sistem de infrastructuri durabile si de calitate privind

echipamentele

tehnice si utilitatile pentru servicii aeroportuare si conexe
- pentru dezvoltarea antreprenoriatului, economiei locale
- de protectie si conservare a mediului
- pentru dezvoltarea de infrastructuri sociale
- pentru revitalizarea si utilizarea eficienta a spatiului public
Prin MASTERPLAN se prevad scenarii pe termen scurt, mediu si lung privind dezvoltarea spatiala.a zonei
Aeroport - Craiova


Pentru amplasamentul situat la sud de infrastructura aeroportuara – se prevede dezvoltarea unei zone
de servicii – mari centre comerciale – la traseul DN 65 -E574, respectiv, zona depozite – spre
infrastructura aeroportuara



Pentru amplasamentul situat la est de infrastructura aeroportuara – se prevede extinderea si dezvoltarea
infrastructurii aeroportuare, respectiv – zona de protectie a acesteia



Amplasamentul situat la strada Aviatorilor Nr.7 - este cuprins intr-o zona de dezvoltare a activitatii de
cercetare si invatamant - de tip vocational – eventual legat de activitatea aeroportuara ( Facultate de
aeronautica/ scoala de pilotaj)

* sursa MASTERPLAN PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI ZONA AEROPORT - CRAIOVA
PUG MUNICIPIUL CRAIOVA
Teritoriul studiat pentru dezvoltarea “ High-Tech Industry Park” si (partial ) teritoriul studiat pentru
dezvoltarea infrastructurii aeroportuare – se situeaza in teritoriul intravilan al Municipiului Craiova – prevazut
prin PUG ca zona de terenuri cu destinatie speciala.
Traseul DN 65 – E 574 – Craiova – Bucuresti - este prevazuta pentru modernizare , amenajare a
intersectiilor – drum european
PUZ ZONA AEROPORT – COMUNA CARCEA – prevede zonificarea functionala a terenurilor – la
sud de traseul DN 65 – E 574 – Craiova – Bucuresti – pentru activitati de dotari/ servicii , industrie / depozite;


modernizarea traseul DN 65 – E 574 – Craiova – Bucuresti , respectiv, modernizarea intersectiilor cu
circulatia locala



circulatia locala colectoare – paralel cu traseul DN 65 – E 574 – Craiova – Bucuresti



limita zonei construibile ,



reglementarea regimului de aliniere, a regimului de inaltime, indicatori ai modului de ocupare a
terenurilor
PUG PIELESTI – prevede pentru zona luata in studiu – situata in teritoriul administrativ al comunei

Pielesti


zona destinata dezvoltarii infrastructurii aeroportuare/ zona de protectie a infrastructurii aeroportuare; restrictie temporara de construire pana la realizare/ aprobare PUZ ZONA AEROPORT



modernizare traseu Dc 87 Pielesti; dezvoltarea echiparii tehnico-edilitare



zona mixta – industrie- servicii – la sud de traseul CF – linie de incinta, respectiv, al drumului de
exploatare existent
PUG GHERCESTI – prevede – pentru zona studiata – situata in teritoriul administrativ al comunei

Ghercesti :


teren intravilan - zona mixta de locuinte si dotari



modernizare traseu Dc 89 Ghercesti



dezvoltarea echiparii tehnico-edilitare
STUDII CNADNR S.A. - “ SPORIREA CAPACITATII DE TRAFIC LA DN 65 KM 5+210 – KM

11+500” - MODERNIZARE INTERSECTII DN 65 – E574


modernizare traseu DN 65 – E574



modernizare intersectii – traseu DN 65 – E574 Craiova – Bucuresti :



la km 6+020m ( centura de nord Craiova); Km 6+860 m ( acces terminal Aeroport Craiova); Km 7+720
m ( intersectie DJ 652A - Carcea ; realizare acces Parc Industrial propus); km 9+320 m ( intersectie traseu ocolitoare Sud Craiova ;Dc 89 Pielesti;

Se vor preciza obiectivele de dezvoltare propuse
Obiectivele de investitii care au generat elaborarea PUZ Zona Aeroport Craiova sunt solicitate prin Tema de
proiectare:


Infiintare parc industrial ,,HIGH - TECH INDUSTRY PARK"



Prelungire pista aterizare-decolare



Construire hangar reparatii avioane

In prezent sunt in curs de elaborare Studii de fezabilitate si proiecte pentru obiectivele de investitii
propuse. Totodata, sunt in curs de elaborare proiecte privind dezvoltarea infrastructurii de drumuri,
a infrastructurii aeroportuare, a echiparii tehnico- edilitare

POTENTIAL DE DEZVOLTARE
- aprobarea P.U.Z. si crearea regulamentelor de urbanism;
- dezvoltarea infrastructurii si a achiparii tehnico-edilitare
- crearea parteneriatelor public- privat si a conditiilor de interes pentru dezvoltare
- dinamica schimburilor de terenuri intre proprietari;
- cuprinderea zonei in programe si strategii de dezvoltare la nivel international, national, judetean, local;

INCADRAREA IN LOCALITATE - POZITIA ZONEI FATA DE INTRAVILANUL
LOCALITATILOR
- AMPLASAMENT 6 

HIGH-TECH INDUSTRY PARK”

DOCUMENTATIE CADASTRALA - CF/NR CAD 209572 CRAIOVA – CALEA BUCURESTI NR.
325C



CF/NR CAD 313733 CRAIOVA – CALEA BUCURESTI NR. 325A

Amplasamentul este situat in teritoriul intravilan al municipiului Craiova, la extremitatea estica a municipiului,
la nord de traseul DN 65 – E574 – Craiova-Bucuresti; terenul este cuprins in zona cu destinatie speciala –
Aeroport Craiova
Vecinatati :
NORD – infrastructura aeroportuara Aeroport Craiova SUD - traseul DN 65 – E574 – Craiova-Bucuresti

EST – teren cu destinatie speciala – Aeroport Craiova
VEST- teren cu destinatie speciala – Aeroport Craiova


AMPLASAMENT 7 – DEZVOLTARE INFRASTRUCTURA AEROPORTUARA



DOCUMENTATIE CADASTRALA – COMUNA PIELESTI – EXTRAVILAN – T42, P 312 - C.F. NR.
2903 –

Amplasamentul este cuprins in teritoriul administrativ al comunei Pielesti , partial in teritoriul intravilan al
municipiului Craiova – zona cu destinatie speciala – Aeroport Craiova, partial in teritoriul comunei Pielesti
Vecinatati:
NORD – terenuri private – comuna Pielesti
SUD - terenuri private – comuna Pielesti – zona mixta – locuinte- industrie – depozite
EST – traseu Dc 87 Pielesti
VEST- teren cu destinatie speciala – Aeroport Craiova


AMPLASAMENT 9 – STRADA AVIATORILOR NR. 7 –
CONSTRUIRE HANGAR AERONAVE



A.N.C.P.I. INCHEIERE CARTE FUNCIARA – DOSAR. NR. 71794/ 22-07-2013



EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE - C.F. NR. 30715– COMUNA GHERCESTI



DOCUMENTATIE CADASTRALA – COMUNA GHERCESTI – STRADA AVIATORILOR NR. 7- C.F.
NR. 30715

Amplasamentul este situat in teritoriul administrativ al comunei Ghercesti, in teritoriul intravilan al acesteia, in
zona mixta – dotari-servicii/ locuinte
Vecinatati
NORD – traseul Dc 89 – Ghercesti – traseu centr=ura de nord a municipiului Craiova
SUD - Aeroport Craiova – teren cu destinatie speciala
EST – proprietati private – comuna Ghercesti
VEST- proprietati private – comuna Ghercesti

RELATIONAREA ZONEI CU LOCALITATILE SUB ASPECTUL POZITIEI,
ACCESIBILITATII, COOPERARII IN DOMENIUL EDILITAR, SERVIREA CU INSTITUTII
DE INTERES GENERAL
Pozitia zonei studiate este sub influenta ZONEI AEROPORT CIVIL CRAIOVA - Dezvoltarea activitatilor
aeroportuare este determinanta pentru evolutia economica, sociala si spatiala a municipiului Craiova, ca pol
de crestere pentru regiune.
Accesibilitatea in zona este realizata prin intermediul traseului DN65-E574 , care asigura legatura cu teritoriul
local, intercomunal, interjudetean – national. Pentru amplasamentele situate in teritoriile comunelor
invecinate – caile rutiere sunt reprezentate de drumurile comunale – Dc 87 – Pielesti( cu legatura la traseul
DN65-E574), respectiv, Dc 89 – Ghercesti - ( lgatura cu centura Nord Craiova – intersectie cu traseul DN65E574)
Traseele retelelor echiparii tehnico-edilitare teritoriale – sunt pozate la DN65-E574. In zona se identifica :


Terminalul Aeroport Civil Craiova, care asigura relatia cailor aeroportuare nationale si internationale



servicii – de interes general

CIRCULATIA

Aspecte critice privind desfăşurarea, în cadrul zonei, a circulaţiei, intersecţii cu probleme etc. în raport cu
obiectivele de dezvoltare propuse

CAI DE TRANSPORT AERIAN
In contextul dezvoltarii Aeroportului Civil Craiova – se solicita dezvoltarea infrastructurii
aeroportuare, asigurarea zonei de protectie a infrastructurii aeroportuare – in conditiile
impuse prin ORDINUL MINISTRULUUI TRANSPORTURILOR NR. 493/2007 – M.O. P I
NR. 437/28.06.2007 – pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civile Romane privind
stabilirea servitutilor aeronautice civile si a zonelor cu servituti aeronautice civile RACRSACZ ed. 03/2007
CIRCULATIA RUTIERA
Circulatia rutiera principala in zona este identificata pe traseul drumului national DN65 – E574 – Craiova
Bucuresti .
Traseul urmeaza a fi modernizat – conform studiilor de fezabilitate CNADNR – in vederea fluidizarii traficului
rutier.
Accesul rutier in zona amplasamentului HIGH-TECH INDUSTRY PARK -este neamenajat; dezvoltarea zonei
necesita asigurarea accesului rutier corespunzator, fara a crea disfunctionalitati in traficul rutier pe trasel
DN65 – E 574.
Traseele drumurilor comunale Dc87 – Pielesti si Dc 89 Ghercesti – asigura accesul pentru amplasamentele
studiate situate in teritoriul comunelor respective. Drumurile sunt asfaltate, traseele lor urmand a fi
modernizate . La dimensionarea terenului aferent obiectivelor se vor lua in considerare profilurile
caracteristice celor artere de circulatie – artere de categoria a III -a colectoare.

OCUPAREA TERENURILOR - PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE
FUNCTIUNILOR CE OCUPA ZONA STUDIATA
In zona studiata se disting subzone diferentiate sub aspect functional:


subzona terenurilor cu destinatie speciala – Zona Aeroport Craiova



subzona circulatiei rutiere



subzona terenurilor libere neconstruite – in teritoriul comunei Pielesti



subzona mixta - de locuinte si functiuni complementare / industrie/depozite / servicii - in cadrul construit
existent in teritoriul comunei Pielesti

RELATIONARI INTRE FUNCTIUNI
Functiunea dominanta in zona este legata de activitatea aeroportuara.
Amplasamentele luate in studiu – cu ocupare slaba si amenajari nefunctionale in prezent – sunt identificate
ca zone cu potential de reconversie – in relatie cu functiunea dominanta a zonei.

EXISTENTA UNOR RISCURI NATURALE IN ZONA STUDIATA - nu este cazul
ECHIPARE EDILITARA Traseele retelelor tehnico - edilitare ce deservesc zonele limitrofe – pozate pe
traseul DN65 – E70: retea alimentare cu apa;retea canalizare; retea alimentare cu energie electrica si Tc.;
retea distributie gaze naturale.

PROBLEME DE MEDIU

EVIDENTIEREA RISCURILOR NATURALE SI ANTROPICE
In zona, riscurile naturale sunt legate de situarea terenurilor, de conformarea geomorfologica – risc
geotehnic redus. Nu se evidentiaza riscuri antropice, activitatile existente neconstituind disfunctionalitati
pentru zona.

MARCAREA PUNCTELOR SI TRASEELOR DIN SISTEMUL CAILOR DE COMUNICATII
SI DIN CATEGORIILE ECHIPARII EDILITARE, CE PREZINTA RISCURI PENTRU ZONA
Circulatia aeriana


in conformitate cu Reglementarea Aeronautica Civila – sunt impuse conditii de protectie
ale culoarului de zbor, zone de protectie a infrastructurii aeroportuare – in vederea
asigurarii sigurantei de zbor



zone de protectie – zona adiacenta amplasamentelor mijloacelor de navigatie aeriana
si meteorologice, indiferent de proprietar, delimitata cu scopul de a preveni
interferentele negative de orice natura, directe si/sau indirecte, asupra performantelor
operationale ale acestor mijloace – in interesul sigurantei zborului



zone de siguranta – zona adiacenta unui aerodrom, indiferent de proprietar, definita cu
scopul de a limita inaltimea obstacolelor si de a preveni efectele negative de orice
natura, directe si/sau indirecte, asupra operarii aeronavelor si ansamblului activitatilor
aeronautice – in interesul sigurantei zborului aeronavelor si securitatii aeronautice

Circulatia carosabila


necesitatea modernizarii traseelor



necesitatea modernizarii intersectiilor



necesitatea realizarii acceselor carosabile pentru amplasamentul situat la DN65 -E574



asigurarea zonei de siguranta si a zonei de protectie a traseului DN65 -E574

Circulatia Cf de incinta


necesitatea reabilitarii traseului CF de incinta existent – partial pe traseu existent/
pentru deservirea amplasamentului High-Tech Industry ParK

Trasee magistrale de transport – retele tehnico-edilitare


asigurarea zonelor de protectie si a zonelor de siguranta pentru trasee magistrale de
transport gaze naturale ( 20 m din ax , respectiv – 200 m din ax – pentru zona de
siguranta)



asigurarea zonelor de protectie trasee LEA 20 Kv – 12 m din ax

OPTIUNI ALE INITIATORILOR

OBIECTIVELE PUZ – TEMA DE PROIECTARE - PUZ ZONA AEROPORT CRAIOVA


Infiintare parc industrial ,,HIGH - TECH INDUSTRY PARK" – 240.000mp + 1341 mp



Prelungire pista aterizare-decolare



Construire hangar reparatii avioane - 57.956 mp

- 255.725 mp

Suprafata totala a zonei studiate este de 555.022 mp s i se afla amplasata pe teritoriul
administrativ al municipiului Craiova, comunei Ghercesti si comunei Pielesti.
Se solicita: elaborarea Planului Urbanistic Zonal in conformitate cu
prevederile Legii 350/2001 republicata, ale legislatiei conexe si ale Ordinului MLPAT
nr.176/N/16 august 2000 privind aprobarea reglementarii tehnice "Ghid privind
metodologia de elaborare si continutul cadru al planului urbanistic zonal"
3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA
CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE
MASTERPLAN- ul “ZONA AEROPORT CRAIOVA “ - traseaza liniile cu caracter director de
dezvoltare spatiala a zonei adiacente Aeroportului Craiova.
Prin MASTERPLAN se prevad scenarii pe termen scurt, mediu si lung privind dezvoltarea spatiala.a zonei
Aeroport - Craiova


Pentru amplasamentul situat la sud de infrastructura aeroportuara – se prevede dezvoltarea unei zone
de servicii – mari centre comerciale – la traseul DN 65 -E574, respectiv, zona depozite – spre
infrastructura aeroportuara



Pentru amplasamentul situat la est de infrastructura aeroportuara – se prevede extinderea si dezvoltarea
infrastructurii aeroportuare, respectiv – zona de protectie a acesteia



Amplasamentul situat la strada Aviatorilor Nr.7 - este cuprins intr-o zona de dezvoltare a activitatii de
cercetare si invatamant - de tip vocational – eventual legat de activitatea aeroportuara ( Facultate de
aeronautica/ scoala de pilotaj)

* sursa MASTERPLAN PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI ZONA AEROPORT - CRAIOVA
STUDII CNADNR S.A. - “ SPORIREA CAPACITATII DE TRAFIC LA DN 65 KM

5+210 – KM

11+500” -MODERNIZARE INTERSECTII DN 65 – E574 –


modernizare traseu DN 65 – E574



modernizare intersectii – traseu DN 65 – E574 Craiova – Bucuresti :



la km 6+020m ( centura de nord Craiova); Km 6+860 m ( acces terminal Aeroport Craiova); Km 7+720
m ( intersectie DJ 652A - Carcea ; realizare acces Parc Industrial propus); km 9+320 m ( intersectie traseu ocolitoare Sud Craiova ;Dc 89 Pielesti;

PREVEDERI ALE PUG
PUG CRAIOVA - Proiect nr. 6913/1997 - aprobat - prevede integrarea zonei , avand ca obiective:
- destinatia zonei: zona cu destinatie speciala
- organizarea circulatiei carosabile Traseu DN65 – E574 – Craiova- Bucuresti
- delimitarea culoarelor de protectie aferente retelelor tehnico-edilitare

- dezvoltarea echiparii tehnico-edilitare
- identificarea factorilor de risc si program de masuri pentru eliminarea, sau diminuarea efectelor acestora
- strategii pentru protectia mediului natural si construit
PUG PIELESTI – prevede pentru zona luata in studiu – situata in teritoriul administrativ al comunei
Pielesti


zona destinata dezvoltarii infrastructurii aeroportuare/ zona de protectie a infrastructurii aeroportuare; restrictie temporara de construire pana la realizare/ aprobare PUZ ZONA AEROPORT



modernizare traseu Dc 87 Pielesti



dezvoltarea echiparii tehnico-edilitare



zona mixta – industrie- servicii – la sud de traseul CF – linie de incinta, respectiv, al drumului de
exploatare existent
PUG GHERCESTI – prevede – pentru zona studiata – situata in teritoriul administrativ al comunei

Ghercesti :


teren intravilan - zona mixta de locuinte si dotari



modernizare traseu Dc 89 Ghercesti



dezvoltarea echiparii tehnico-edilitare
PUZ ZONA AEROPORT – COMUNA CARCEA – prevede zonificarea functionala a terenurilor – la

sud de traseul DN 65 – E 574 – Craiova – Bucuresti – pentru activitati de dotari/ servicii , industrie / depozite;


modernizarea traseul DN 65 – E 574 – Craiova – Bucuresti , respectiv, modernizarea intersectiilor cu
circulatia locala



circulatia locala colectoare – paralel cu traseul DN 65 – E 574 – Craiova – Bucuresti



limita zonei construibile ,



reglementarea regimului de aliniere, a regimului de inaltime, indicatori ai modului de ocupare a
terenurilor

MODERNIZAREA CIRCULATIEI
ORGANIZAREA CIRCULATIEI
In cadrul P.U.Z. s-au analizat problemele legate de circulatia carosabila si pietonala , conditii de protectie
impuse pentru siguranta desfasurarii circulatiei aeriene, circulatia CF de incinta
CIRCULATIA CAROSABILA
Circulatia principala in zona se desfasoara pe traseul DN 65- E74.
PUZ Zona Aeroport Craiova preia propunerile de amenajare a intersectiei traseului DN , Km 7+720 m (
intersectie DJ 652A - Carcea ;


realizare acces Parc Industrial propus)



acces prin banda de decelerare, pe traseu existent – in vederea utilizarii unui traseu existent si a utilizarii
eficiente a terenului

Realizarea accesului in incinta parcului industrial, in sistem inelar deserveste atat zona amplasamentului, cat
si relatia cu traseul Dc 87 - Pielesti
Circulatia carosabila pentru amplasamentele situate la Dc 87, respectiv, la Dc 89 – se realizeaza prin
modernizarea acestor trasee, preluate din propunerile PUG.

Reglementarile urbanistice in zona studiata prezinta profilurile transversale caracteristice pentr arterele de
circulatie rutiera.
ORGANIZAREA PARCAJELOR
Parcarile se vor realiza in incintele amplasamentelor, in conformitate cu prevederile RGU – corespunzator
zonelor functionale
ORGANIZAREA CIRCULATIEI PIETONALE
Circulatia pietonala este reprezentata prin trotuare adiacente partii carosabile a drumurilor publice.

ZONIFICARE FUNCTIONALA - REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICI
URBANISTICI
P.U.Z. are caracter de reglementare specifica detaliata pentru zona luata in studiu si asigura corelarea
dezvoltarii urbanistice a zonei cu planul urbanistic general al localitatii.
Prin P.U.Z. se stabilesc obiectivele, reglementarile de urbanism - permisiuni si restrictii necesar a fi aplicate
in utilizarea terenurilor si conformarea constructiilor in zona studiata.
P.U.Z. trateaza urmatoarele categorii de probleme :

ORGANIZAREA RETELEI STRADALE
Reteaua stradala - avand la baza infrastructura existenta, propunerile de modernizare a intersectiilor si
respectiv, de realizare a acceselor la obiective - se organizeaza intr-un inel principal de circulatie - care
delimiteaza zona. amplasamentului Parcului industrial
Circulatia interioara zonei se realizeaza prin strazi de categoria a III-a si alei interioare, ce asigura accesul la
diferitele functiuni.
Circulatia carosabila pentru amplasamentele situate la Dc 87, respectiv, la Dc 89 – se realizeaza prin
modernizarea acestor trasee
Criteriile ce au stat la baza organizarii retelei stradale au fost urmatoarele:
- infrastructura existenta;
- asigurarea legaturilor inter si intrazonale;
- crearea caracteristicilor geometrice corespunzatoare strazilor in mediul urban;
- asigurarea accesului carosabil ;
- crearea locurilor de parcare in zonele de interes public;
- amenajarea intersectiilor.

ZONIFICAREA FUNCTIONALA A TERENURILOR
Functiunea dominanta a zonei este cea a activitatilor aeroportuare.
Zonificarea functionala a terenurilor – pentru amplasamentele considerate:
PARC INDUSTRIAL – zona destinata activitatilor industriale si servicii – activitati de constructii legate de
activitatea aeroportuara, activitati de logistica, high-technology; aceste activitati nu sunt poluante pentru
mediul inconjurator si nu creaza disfunctionalitati, sau incomoditati in raport cu activitatea aeroportuara.
–

subzona destinata echiparii tehnico-edilitare – in incinta parcului



subzona institutii si servicii publice, spatii comerciale – adiacent traseului DN65 – E574 -

ZONA DESTINATA DEZVOLTARII INFRASTRUCTURII AEROPORTUARE


zona cu destinatie speciala -



subzona protectie a infrastructurii aeroportuare



subzona circulatii rutiere



subzona circulatii CF de incinta

ZONA INDUSTRIALA
- activitati de constructii destinate activitatii aeroportuare ( reparatii aeronave)

ORGANIZAREA SPATIALA
REGLEMENTARI URBANISTICE – BILANT TERITORIAL
Reglementarile urbanistice propuse privesc:


realizarea acceselor in zona de interes, utilizarea rationala a terenurilor,



respectarea zonelor de protectie si de siguranta fata de zona aeroportuara, fata de traseul drumului
national, ( amplasament Parc Industrial)



prevederea plantatiilor de protectie fata de zona mixta – dotari/ servicii si locuinte ( amplasament strada
Aviatorilor nr.7)



asigurarea conditiilor de construibilitate, interdictii de construire in raport cu zonele de protectie (
amplasament destinat dezvoltarii infrastructurii aeroportuare)



respectarea zonelor de protectie fata de trasee magistrale de transport gaze naturale, retele tehnicoedilitare

BILANT TERITORIAL – PARC INDUSTRIAL – VARIANTA 1.1

DESTINATIA ZONEI

EXISTENT

PROPUS

MP
303.904

%

MP
303.904

%

TOTAL ZONA STUDIATA DIN CARE
TOTAL AMPLASAMENT STUDIAT

241.341

100

241.341

100

ZONA INDUSTRIE SI SERVICII –
PARC INDUSTRIAL

-

0,00

212.283

87,96

ZONA CIRCULATII CAROSABILE

7.014

2,92

14.400

5,96

ZONA C.F. DE INCINTA

11.472

4,78

3.900

1,64

ZONA ECHIPARE TEHNICO EDILITARA

1.104

0,46

5.550

2,29

ZONA PLANTATII DE PROTECTIE

1.360

0,56

5.208

2,15

220.391

91,28

-

-

TEREN LIBER NECONSTRUIT
P.O.T. MAXIM PROPUS

-

80%

C.U.T. MAXIM PROPUS

-

4

BILANT TERITORIAL – ZONA DESTINATA DEZVOLTARII INFRASTRUCTURII AEROPORTUARE

DESTINATIA ZONEI

EXISTENT

PROPUS

MP
272.812

%

MP
272.812

%

TOTAL ZONA STUDIATA DIN CARE
TOTAL AMPLASAMENT STUDIAT

255.725

100

255.725

100

ZONA AEROPORT

80.025

31,29

80.025

31,29

ZONA CIRCULATII CAROSABILE

7.500

2,93

8.042

3,14

ZONA C.F. DE INCINTA

8.257

3,22

10.416

4,07

ZONA LOCUINTE

11.182

4,37

-

-

ZONA PLANTATII DE PROTECTIE

-

-

144.641

56,56

ZONA MIXTA

-

-

8.481

3,31

144.641

56,56

-

-

4.120

1,63

4.120

1,63

TEREN LIBER NECONSTRUIT
APE

BILANT TERITORIAL – ZONA HANGAR REPARATII AERONAVE

DESTINATIA ZONEI

EXISTENT
MP

PROPUS
%

TOTAL ZONA STUDIATA DIN CARE

84258,70

SUPRAFATA PARCELA

59358,00

ZONA CONSTRUCTII SI AMENAJARI
DE INCINTA
CIRCULATII CAROSABILE

%

311

0,50

47486,4

80

620,30

1,04

6000,00

10,10

0

0

5872,00

9,90

58426,7

98,46

0

0

ZONA PLANTATII DE PROTECTIE
TEREN LIBER NECONSTRUIT

MP

P.O.T. MAXIM

0,05

80

C.U.T. MAXIM

0,005

1,6

INDICI SI INDICATORI URBANISTICI - REGIMUL CONSTRUCTIILOR
REGIM DE ALINIERE -

HIGH - TECH INDUSTRY PARK -



50,00 m din ax DN65 – E574 pentru constructii situate al traseul DN



3,00 m -5,00 m fata de artere interioare



retragerile fata de aliniament in zona aeroportuara vor tine cont de respectarea :
*zonelor de protectie – ( zona adiacenta amplasamentelor mijloacelor de navigatie
aeriana si meteorologice, indiferent de proprietar, delimitata cu scopul de a preveni
interferentele negative de orice natura, directe si/sau indirecte, asupra performantelor
operationale ale acestor mijloace – in interesul sigurantei zborului)
* zonelor de siguranta –( zona adiacenta unui aerodrom, indiferent de proprietar,
definita cu scopul de a limita inaltimea obstacolelor si de a preveni efectele negative de
orice natura, directe si/sau indirecte, asupra operarii aeronavelor si ansamblului
activitatilor aeronautice – in interesul sigurantei zborului aeronavelor si securitatii
aeronautice )



Autorizarea constructiilor se va face numai cu obtinerea avizului Autoritatii de
reglementare Aeronaurice

ZONA DESTINATA DEZVOLTARII INFRASTRUCTURII AEROPORTUARE


este interzisa autorizarea constructiilor – in afara de lucrari destinate dezvoltarii
infrastructurii aeroportuare

AMPLASAMENT HANGAR


regim de aliniere propus la strada Aviatorilor



retragerile fata de aliniament in zona aeroportuara vor tine cont de respectarea :
*zonelor de protectie – si * zonelor de siguranta –



Autorizarea constructiilor se va face numai cu obtinerea avizului Autoritatii de
reglementare Aeronaurice

REGIM DE INALTIME MAXIM ADMIS
HIGH- TECH INDUSTRY PARK – P+4


Inaltimea maxima a constructiilor va respecta zona de siguranta –( zona
adiacenta unui aerodrom, indiferent de proprietar, definita cu scopul de a limita
inaltimea obstacolelor si de a preveni efectele negative de orice natura, directe si/sau
indirecte, asupra operarii aeronavelor si ansamblului activitatilor aeronautice – in
interesul sigurantei zborului aeronavelor si securitatii aeronautice )



Autorizarea constructiilor se va face numai cu obtinerea avizului Autoritatii de
reglementare Aeronaurice

ZONA DESTINATA DEZVOLTARII INFRASTRUCTURII AEROPORTUARE



este interzisa autorizarea constructiilor – in afara de lucrari destinate dezvoltarii
infrastructurii aeroportuare
AMPLASAMENT HANGAR P+1



Inaltimea maxima a constructiilor va respecta zona de siguranta –( zona
adiacenta unui aerodrom, indiferent de proprietar, definita cu scopul de a limita
inaltimea obstacolelor si de a preveni efectele negative de orice natura, directe si/sau
indirecte, asupra operarii aeronavelor si ansamblului activitatilor aeronautice – in
interesul sigurantei zborului aeronavelor si securitatii aeronautice )



Autorizarea constructiilor se va face numai cu obtinerea avizului Autoritatii de
reglementare Aeronaurice

INDICI SI INDICATORI PROPUSI
HIGH- TECH INDUSTRY PARK –

P.O.T. MAXIM ADMIS = 80% ,

C.U.T. MAXIM ADMIS = 4,0
ZONA DESTINATA DEZVOLTARII INFRASTRUCTURII AEROPORTUARE


este interzisa autorizarea constructiilor – in afara de lucrari destinate dezvoltarii
infrastructurii aeroportuare
AMPLASAMENT HANGAR P+1

P.O.T. MAXIM ADMIS = 80% ,
C.U.T. MAXIM ADMIS = 1,6

REGLEMENTARI – PERMISIUNI SI RESTRICTII REGIMUL ECONOMIC AL TERENULUI
a) Folosinta actuala: teren cu destinatie speciala
b) Destinatia terenului: conform P.U.Z.
HIGH - TECH INDUSTRY PARK – zona industrie – sevicii – Parc Industrial
ZONA DESTINATA DEZVOLTARII INFRASTRUCTURII AEROPORTUARE


zona cu destinatie speciala



zona de protectie a infrastructurii aeroportuare

AMPLASAMENT HANGAR P+1 – zona industriala


M.T.C.T. - Reglementarea aeronautica civila privind conditiile de avizare a documentatiilor tehnice
pentru obiectivele aflate in zone cu servituti aeronautice civile – RACR – CADT – editia 02/ 2003,
din 20.08.2003
CAP. II – Avizarea documentatiilor tehnice pentru obiectivele din zone cu servituti
aeronautice civile
2.2. AACR impreuna cu autoritatile administratiei publice locale implicate vor stabili zonele cu servituti
aeronautice civile si regimul de protectie adecvat, in conformitate cu prevederile Codului aerian si ale
legislatiei nationale in vigoare.
2.3. In vederea includerii si trasarii zonelor cu servituti aeronautice civile in planurile de urbanism si
amenajare a teritoriului, la nivelul autoritatilor administratiei publice locale se considera, corelat cu

prevederile Reglementarii aeronautice civile RACR – SACZ ( editia curenta), urmatoarele zone de
referinta:
a)

pe si in vecinatatea fiecarui aerodrom:

(1) zona I – suprafata trapezoidala inclinata ( panta 1: 285);


baza mica a trapezului coincide cu marginea benzii pistei



simetrica fata de prelungirea axului pistei



evazare 15* spre exterior



extindere / distanta orizontala : 8500 m de la capatul benzii pistei , pe directia axului pistei



inaltimea bazei mari a trapezului : + 30 m fata de cota aeroportului



referinta : cota aerodromului



NOTA – zona I se regasesgte la fiecare capat al pistei
(2) zona II – suprafata conica din care se exclude zona I



extindere / distanta orizontala de la marginile benzii pistei , in orice directie: 4500 m ( exclusiv zona I)



panta : 1: 150 de la marginea benzii pistei, spre exterior



inaltimea marginii exterioare: + 30 m fata de cota aerodromului( 0 m )



referinta : cota aerodromului



NOTA – marginile benzii pistei sunt la 150 m lateral de axul pistei.
(3) zona III – suprafata orizontala care incepe de la extremitatea zonei II si din care se exclude zona I



inaltimea suprafetei: + 30 m fata de cota aerodromului( 0 m )



extindere / distanta orizontala de la marginile benzii pistei , in orice directie: 8500 m ( exclusiv zona I si
zona II)



referinta : cota aerodromului
(4) zona IV – extindere: de la extremitatea zonei III pana la CTR/TMA



intereseaza obstacolele cu inaltimi egale sau mai mari de 45 m fata de cota aerodromului( 0m)



referinta : cota aerodromului
b)

in jurul amplasamentelor mijloacelor de navigatie aeriana si meteorologice:

(5) zone ILS
(6) zona radioaltimetru
(7) alte zone de protectie
(8) regiuni de control ( CTR, TMA)
2.5. Suplimentar cerintei de la paragraf 2.1.( RACR – CADT – editia 02/ 2003, din 20.08.2003) , este necesar
Avizul AACR la documentatiile tehnice, inclusiv studii de fezabilitate, proiecte de executie/ instalare etc. (
dupa caz) , pentru obiective, cum sant:
2.5.1. In zona I:
(1) In interiorul perimetrului infrastructurii aeroportuare
(2) In zonele limitrofe ale aeroportului ( terenuri exterioare si adiacente perimetrului infrastructurii
aeroportuare)
(3) In zonele limitrofe aerodromului/ aeroportului ( terenuri exterioare si adiacente perimetrului
infrastructurii de aerodrom/ aeroport )
2.5.2. In zona II:
(1) In interiorul perimetrului infrastructurii de aeroport/ aerodrom:
a) sisteme rutiere( pista de decolare-aterizare, cai de rulare, platforme)
b) cladiri( aerogara, hangar, ateliere, depozite, etc) si amenajari diverse( inclusiv imprejmuiri, paraper=te
antizgomot)

c) instalatii aeroportuare diverse, inclusiv stalpii pentru iluminatul platformei
d) instalare sau modernizare de mijloace meteorologice si de navigatie aeriana ( echipamente / sisteme de
radionavigatie, comunicatii, supraveghere)
e) modernizare si sau dezvoltare aerodrom/ aeroport
f) alte obiective cu destinatie aeronautica sau conexa.
(2) In in zonele limitrofe aeroport/ aerodrom ( terenuri exterioare si adiacente perimetrului
infrastructurii de aerodrom/ aeroport )
a) cladiri care depasesc inaltimea de referinta
b) constructii sau structuri metalice de mari dimensiuni
c) constructii/ structuri izolate - care depasesc inaltimea de referinta - sau care nu depasesc aceasta
inaltime, dar constituie obstacole semnificative
d) pasaje rutiere suprainaltate
e) unitati de morarit, silozuri
f) gropi de gunoi, instalatii de reciclare a deseurilor
g) statii radio ( radiodifuziune, TV etc. )
h) statii de comunicatii
i) activitati/ surse producatoare de perturbatii in functionarea mijloacelor de navigatie aeriana ( actionari
electrice de forta, sudura electrica etc. )
j)activitati/ surse potentiale de incendiu, explozie etc. ( statii alimentare si / sau depozite combustibil, aplicatii
pirotehnice etc)
k utilizare de dispozitive cu fascicol laser sau surse de lumina orientate in sus ( sisteme de iluminat, firme/
reclame luminoase)
l) lansare de focuri artificii, inaltare de baloane, aeromodele etc.
m) deschidere, dezvoltare sau modernizare de heliporturi, terenuri de aviatie generala sau de lucru aerian
permanente
n) trasee pentru autostrazi/ sosele nationale, cai ferate, linii electrice aeriene magistrale, conducte de gaze
naturale, conducte pentru combustibili lichizi, retele de radiorelee, etc.
o) instalare sau modernizare de mijloace de navigatie aeriana
p) alte obiective care afecteaza sau pot afecta siguranta zborului.


ORDINUL MINISTRULUI TRANSPORTURILOR NR. 493/2007 – M.O. P I NR. 437/28.06.2007 – pentru
aprobarea Reglementarii aeronautice civile Romane privind stabilirea servitutilor aeronautice civile si a
zonelor cu servituti aeronautice civile RACR-SACZ ed. 03/2007
CAPITOLUL III Zone cu servituţi aeronautice civile

3.1. Generalităţi
3.1.1. În funcţie de particularităţile fiecărui teren de aeronautică civilă, proiecţiile orizontale ale suprafeţelor
de limitare a obstacolelor, ale suprafeţelor de protecţie a procedurilor de apropiere instrumentală, ale
suprafeţelor de protecţie a mijloacelor de navigaţie aeriană, ale altor categorii de suprafeţe sau cerinţe
aeronautice (după caz) definesc la sol (forma, dimensiuni, orientare) zona corespunzătoare aflată sub
incidenţa servituţilor aeronautice civile.
3.1.2. Zonele cu servituţi aeronautice civile sunt:
1. zonele de siguranţă asociate unui aerodrom, definite în funcţie de:
a) caracteristicile fizice şi de operare ale aerodromului;
b) caracteristicile suprafeţelor de limitare a obstacolelor;
c) caracteristicile suprafeţelor de protecţie a procedurilor de apropiere instrumentală;
d) amenajarea şi dotarea tehnică de referinţă ale aerodromului;
e) tipul şi caracteristicile tehnice ale echipamentelor de radionavigaţie din zona de aerodrom;
f) programul de dezvoltare şi/sau modernizare a aerodromului şi a mijloacelor de navigaţie aeriană aferente;
g) cerinţele reglementărilor aeronautice naţionale şi/sau internaţionale aplicabile;

2. zonele de protecţie asociate mijloacelor de navigaţie aeriană, definite în funcţie de:
a) tipul şi caracteristicile tehnice ale mijloacelor în cauză;
b) caracteristicile suprafeţelor de protecţie ale mijloacelor respective;
c) programul de dezvoltare şi/sau modernizare a mijloacelor de navigaţie aeriană;
d) cerinţele reglementărilor aeronautice naţionale şi/sau internaţionale aplicabile;
3. regiunile de control al traficului aerian din vecinătatea aerodromurilor, definite în funcţie de:
a) criteriile operaţionale specifice;
b) reţeaua căilor aeriene;
c) caracteristicile suprafeţelor de acoperire ale mijloacelor de navigaţie aeriană;
d) programul de dezvoltare şi/sau modernizare din domeniul aeronautic civil;
e) cerinţele reglementărilor aeronautice naţionale şi/sau internaţionale aplicabile.
3.1.3. (1) Definirea zonelor cu servituţi aeronautice civile implică precizarea următoarelor elemente:
amplasare, formă, orientare, dimensiuni/limite, caracteristici/condiţii, restricţii, obligaţii etc.
(2) Elementele/caracteristicile zonelor cu servituţi aeronautice civile pot suferi modificări în timp, ca urmare a
modificării prevederilor reglementărilor aeronautice naţionale şi internaţionale aplicabile, dezvoltării
terenurilor de aeronautică civilă, modernizării mijloacelor de navigaţie aeriană etc.
3.2. Zone de siguranţă
3.2.1. (1) Cu scopul limitării înălţimii obstacolelor, se stabilesc următoarele suprafeţe de siguranţă, în
condiţiile pct. 3.1.2 subpct. 1:
1.1. în perimetrul aerodromurilor pentru avioane:
a) banda pistei de decolare-aterizare;
b) prelungiri de oprire;
c) prelungiri degajate;
d) suprafaţa de siguranţă la capătul pistei;
e) banda căilor de rulare;
1.2. în perimetrul aerodromurilor pentru elicoptere (heliporturi) - suprafaţa de siguranţă care încadrează
suprafaţa de apropiere finală şi decolare/FATO.
(2) Zonele de siguranţă corespunzătoare suprafeţelor de siguranţă menţionate la alin. (1) fac obiectul
reglementărilor aeronautice privind controlul obstacolelor şi celor referitoare la autorizarea/certificarea şi
exploatarea tehnică a aerodromurilor.
3.2.2 În interesul siguranţei zborului, în cuprinsul zonelor precizate la pct. 3.2.1 alin. (2), sunt interzise:
a) amplasarea, construirea şi/sau instalarea de obiective noi (împrejmuiri, drumuri, amenajări etc.), fără
avizul de specialitate al Autorităţii Aeronautice Civile Române (AACR), inclusiv garduri, căi de rulare,
platforme, mijloace de navigaţie aeriană (electronice şi/sau vizuale) şi meteorologice;
b) denivelarea terenului peste limitele specifice admise de reglementările aeronautice de profil;
c) prezenţa obstacolelor fixe sau mobile, cu excepţia mijloacelor de navigaţie aeriană (electronice şi/sau
vizuale) care nu pot fi înlăturate din motive operaţionale şi care trebuie să aibă structuri constructive şi/sau
de montaj frangibile;
d) vegetaţia şi/sau culturile agricole neadecvate, care atrag ori favorizează concentrarea păsărilor sau
animalelor sălbatice;
e) trecerea de fire electrice sau cabluri, altele decât cele instalate pentru buna desfăşurare a activităţilor
aeronautice;
f) prezenţa surselor de radiofrecvenţă care pot interfera cu mijloace de navigaţie aeriană;
g) accesul neautorizat al persoanelor, vehiculelor sau animalelor;
h) sursele potenţiale de incendiu, de explozie etc.;
i) orice alte construcţii, amenajări şi/sau activităţi care afectează sau pot afecta siguranţa operaţiunilor de
aerodrom.
aerodrom.
3.2.3. (1) Cu scopul limitării înălţimii obstacolelor, se stabilesc următoarele suprafeţe de siguranţă, în
condiţiile pct. 3.1.2 subpct. 1:
1.1. în vecinătatea aerodromurilor pentru avioane:
a) suprafaţa orizontală exterioară;
b) suprafaţa conică;
c) suprafaţa orizontală interioară;
d) suprafaţa de apropiere;
e) suprafaţa interioară de apropiere;
f) suprafaţa de tranziţie;
g) suprafaţa interioară de tranziţie;
h) suprafaţa de aterizare întreruptă;
i) suprafaţa de urcare la decolare;
(2) Zonele de siguranţă corespunzătoare suprafeţelor de siguranţă menţionate la alin. (1) fac obiectul
reglementărilor aeronautice privind controlul obstacolelor şi celor referitoare la autorizarea/certificarea şi
exploatarea tehnică a aerodromurilor.

3.2.4. În interesul siguranţei zborului, în cuprinsul zonelor de siguranţă precizate la pct. 3.2.3 alin. (2), sunt
interzise fără avizul prealabil al AACR:
a) amplasarea, construirea şi/sau instalarea de obiective noi (clădiri, structuri, amenajări etc.), inclusiv
construcţiile şi echipamentele/instalaţiile destinate activităţilor aeronautice;
b) realizarea de construcţii sau instalaţii, precum şi desfăşurarea de activităţi care, prin natura lor ori prin
procesul de funcţionare, afectează sau pot afecta siguranţa zborului (obiective care produc fum ori ceaţă
artificială, sisteme de iluminat care pot determina confuzii în identificarea sistemului de balizare luminoasă a
pistei şi/sau a dispozitivului luminos de apropiere etc.);
c) amplasarea şi funcţionarea surselor de emisie care pot produce interferenţe sau perturbaţii în funcţionarea
mijloacelor de navigaţie aeriană;
funcţionarea mijloacelor de navigaţie aeriană;
d) amplasarea şi exploatarea obiectivelor care atrag şi favorizează concentrarea păsărilor sau animalelor
sălbatice (unităţi de morărit, silozuri, culturi agricole neadecvate, depozite, magazii, gropi de gunoi,
decantoare etc.);
e) orice alte obiective (construcţii, amenajări, activităţi) care afectează sau pot afecta siguranţa zborului.
3.2.5. Cerinţele de limitare a obstacolelor aplicabile unui aerodrom pentru avioane se diferenţiază în funcţie
de caracteristicile fizice ale pistei (pistelor) aerodromului şi de tipul operaţiunilor aeriene executate sau avute
în vedere să se execute, pe baza unui cod de referinţă, care asociază date privind facilităţile de
infrastructură şi tipurile de aeronave care ar putea opera pe aerodromul respectiv.

DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE
UTILITATI
Traseele retelelor tehnico - edilitare ce deservesc zonele limitrofe:
Rețelele de utilități din incinta high -tech industry park craiova:

nr. crt.

Denumire

caracteristici

1Drum interior

lat 3,5x2=7 m;

2Trotuar în lungul drumului

parametrii
tehnici

UM

13.532,70

mp

lat 1x1=1 m;

1.951,28

mp

3Rețea apă potabilă

DN 110; 10 litri/sec. 2
bari

1.950,00

ml

4Rețea hidranți de incendiu

DN 110; 6 bari

2.050,00

ml

5Rețea canalizare menajeră

DN 200/315/400

2.000,00

ml

6Rețea canalizare pluvială

DN 400/500/600

2.100,00

ml

7Rețea electrică forță /distribuție

20 kV; 4 stații conexiuni

2.000,00

ml

0,4 kV

4.905,00

ml

presiune redusă

2.000,00

ml

8

Rețea electrică iluminat perimetral și în lungul
drumului

9Rețea gaze naturale

Terenul aferent high -tech industry park craiova, va fi branșat/racordat la rețele zonale/metropolitane de
utilități astfel:

nr. crt.

Denumire

caracteristici

1

Drum acces 1, la DN 65/E574, cu benzi
accelerare / decelerare

lat 7 m; două trotuare 2x1
m

2

Drum acces 2, la DN 65/E574, pe traseu drum
existent

lat 7 m

parametrii
tehnici

UM

722,00

mp

2.645,00

mp

853,00

ml

3Rețea apă potabilă

DN 200; 45 litri/sec. 4 bari

4Rețea canalizare menajeră

DN 500

1.304,00

ml

5Rețea canalizare pluvială

DN 1.000

1.034,00

ml

6Racord electric inițial

2 MW/20 kV

1.015,00

ml

7Racord electric final

20 MW/20 kV

0,00

ml

8Rețea gaze naturale

10.000 Nmc/oră; 6 bari

2.000,00

ml

PROTECTIA MEDIULUI
Dezvoltarea Zonei Aeroport Craiova se inscrie in programele si politicile prevazute prin MASTERPLAN –
privind dezvoltarea durabila , a politicilor de protejare a mediului natural si construit
Activitatile industriale/ servicii – sunt in concordanta cu dezvoltarea zonei in ansamblul ei – fara a crea
disfunctionalitati, sau incomoditati in zona
Dezvoltarea zonei are ca scop :utilizarea rationala si eficienta a terenurilor, cooperarea in sistemul tehnicoedilitar ; dezvoltarea accesibilitatii ; integrare la nivel local- judetean – national si international . Dezvoltarea
zonei va urmari:
RESPECTAREA ZONELOR DE PROTECTIE


respectarea zonelor de protectie si de siguranta fata de zona aeroportuara, fata de traseul drumului
national, ( amplasament Parc Industrial)



prevederea plantatiilor de protectie fata de zona mixta – dotari/ servicii si locuinte ( amplasament strada
Aviatorilor nr.7)



asigurarea conditiilor de construibilitate,



interdictii de construire in raport cu zonele de protectie ( amplasament destinat dezvoltarii infrastructurii
aeroportuare)



respectarea zonelor de protectie fata de trasee magistrale de transport gaze naturale, retele tehnicoedilitare

ORGANIZAREA SISTEMELOR DE SPATII VERZI


spatii verzi aferente circulatiilor carosabile; spatii verzi aferente incintelor ; plantatii de protectie fata de
vecinatati



organizarea si monitorizarea sistemelor de spatii verzi de protectie a infrastructurii aeroportuare – in
vederea asigurarii protectiei si a sigurantei zborului si a echipamentelor si instalatiilor aeroportuare

DEPOZITAREA CONTROLATA A DESEURILOR

Apele uzate menajere – epurate - vor fi evacuate la reteaua de canalizare menajera, existenta . Activitatile
propuse - ( constructii aferente infrastructurii aeroportuare , constructii pentru reparatii aeronave, logistica
high- tech, confectii articole pielarie) – nu constituie surse de poluare a mediului. Depozitarea si evacuarea
reziduurilor se va desfasura controlat . In conformitate cu prevederile programului de management al
deseurilor – la nivel judetean, reziduurile solide menajere vor fi colectate selectiv si transportate – controlat,
la platforma de transfer identificata pe zona, apoi la platforma de gunoi ecologica de la Craiova, care este
singura platforma amenajata si aprobata conf. Normelor europene.

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA


modernizarea traseelor de drumuri



realizarea acceselor carosabile pentru amplasamentele considerate



dezvoltarea infrastructurii aeroportuare



dezvoltarea echiparii tehnico-edilitare si realizarea cooperarii in domeniul edilitar

4. CONCLUZII - MASURI IN CONTINUARE
Obiectivele de investitii care au generat elaborarea PUZ Zona Aeroport Craiova sunt solicitate prin Tema
de proiectare:


Infiintare parc industrial ,,HIGH - TECH INDUSTRY PARK"



Prelungire pista aterizare-decolare



Construire hangar reparatii avioane

CATEGORII PRINCIPALE DE INTERVENTIE, CARE SA SUSTINA MATERIALIZAREA
PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE
PRIORITATI DE INTERVENTIE
Se va urmari aprobarea PUZ si a regulamentului de urbanism local aferent PUZ, de catre organismele si
organele in drept


M.T.C.T. - Reglementarea aeronautica civila privind conditiile de avizare a documentatiilor tehnice pentru
obiectivele aflate in zone cu servituti aeronautice civile – RACR – CADT – editia 02/ 2003, din
20.08.2003

CAP. II – Avizarea documentatiilor tehnice pentru obiectivele din zone cu servituti aeronautice civile
2.2. AACR impreuna cu autoritatile administratiei publice locale implicate vor stabili zonele cu servituti
aeronautice civile si regimul de protectie adecvat, in conformitate cu prevederile Codului aerian si ale
legislatiei nationale in vigoare.
2.3. In vederea includerii si trasarii zonelor cu servituti aeronautice civile in planurile de urbanism si
amenajare a teritoriului, la nivelul autoritatilor administratiei publice locale se considera, corelat cu
prevederile Reglementarii aeronautice civile RACR – SACZ ( editia curenta), urmatoarele zone de
referinta:
a)

pe si in vecinatatea fiecarui aerodrom:

(1) zona I – suprafata trapezoidala inclinata ( panta 1: 285);

(2) zona II – suprafata conica din care se exclude zona I
(3) zona III – suprafata orizontala care incepe de la extremitatea zonei II si din care se exclude zona I
(4) zona IV – extindere: de la extremitatea zonei III pana la CTR/TMA
b)

in jurul amplasamentelor mijloacelor de navigatie aeriana si meteorologice:

(5) zone ILS
(6) zona radioaltimetru
(7) alte zone de protectie
(8) regiuni de control ( CTR, TMA)
2.5. Suplimentar cerintei de la paragraf 2.1.( RACR – CADT – editia 02/ 2003, din 20.08.2003) , este necesar
Avizul AACR la documentatiile tehnice, inclusiv studii de fezabilitate, proiecte de executie/ instalare etc. (
dupa caz) , pentru obiective, cum sant:
2.5.1. In zona I:
(1) In interiorul perimetrului infrastructurii aeroportuare
(2) In zonele limitrofe ale aeroportului ( terenuri exterioare si adiacente perimetrului infrastructurii
aeroportuare)
(3) In zonele limitrofe aerodromului/ aeroportului ( terenuri exterioare si adiacente perimetrului
infrastructurii de aerodrom/ aeroport )
2.5.2. In zona II:
(1) In interiorul perimetrului infrastructurii de aeroport/ aerodrom:
(2) In in zonele limitrofe

aeroport/ aerodrom (

terenuri exterioare si adiacente perimetrului

infrastructurii de aerodrom/ aeroport )

APRECIERI ALE ELABORATORULUI PUZ ASUPRA PROPUNERILOR AVANSATE,
EVENTUALE RESTRICTII
Propunerea avansata este in conformitate cu caracterul zonei – cu tendintele manifestate de construire a
zonei cu preponderenta pentru inlocuirea fondului construit existent necorespunzator fizic si functional,
creaza premisele punerii in valoare a cadrului urbanistic reprezentativ , al realizarii unui punct de interes in
in dezvoltarea contextuala – la nivel local- judetean, national si international
Modul de construire va respecta functiunea dominanta a zonei – activitatea aeroportuara

Intocmit,
Arh. Polizu Bogdana



ORDINUL MINISTRULUI TRANSPORTURILOR NR. 493/2007 – M.O. P I NR. 437/28.06.2007 – pentru
aprobarea Reglementarii aeronautice civile Romane privind stabilirea servitutilor aeronautice civile si a
zonelor cu servituti aeronautice civile RACR-SACZ ed. 03/2007
CAPITOLUL III Zone cu servituţi aeronautice civile

3.1. Generalităţi
3.1.1. În funcţie de particularităţile fiecărui teren de aeronautică civilă, proiecţiile orizontale ale suprafeţelor
de limitare a obstacolelor, ale suprafeţelor de protecţie a procedurilor de apropiere instrumentală, ale
suprafeţelor de protecţie a mijloacelor de navigaţie aeriană, ale altor categorii de suprafeţe sau cerinţe
aeronautice (după caz) definesc la sol (forma, dimensiuni, orientare) zona corespunzătoare aflată sub
incidenţa servituţilor aeronautice civile.
3.1.2. Zonele cu servituţi aeronautice civile sunt:
1. zonele de siguranţă asociate unui aerodrom, definite în funcţie de:
a) caracteristicile fizice şi de operare ale aerodromului;
b) caracteristicile suprafeţelor de limitare a obstacolelor;
c) caracteristicile suprafeţelor de protecţie a procedurilor de apropiere instrumentală;
d) amenajarea şi dotarea tehnică de referinţă ale aerodromului;
e) tipul şi caracteristicile tehnice ale echipamentelor de radionavigaţie din zona de aerodrom;
f) programul de dezvoltare şi/sau modernizare a aerodromului şi a mijloacelor de navigaţie aeriană aferente;
g) cerinţele reglementărilor aeronautice naţionale şi/sau internaţionale aplicabile;
2. zonele de protecţie asociate mijloacelor de navigaţie aeriană, definite în funcţie de:
a) tipul şi caracteristicile tehnice ale mijloacelor în cauză;
b) caracteristicile suprafeţelor de protecţie ale mijloacelor respective;
c) programul de dezvoltare şi/sau modernizare a mijloacelor de navigaţie aeriană;
d) cerinţele reglementărilor aeronautice naţionale şi/sau internaţionale aplicabile;
3. regiunile de control al traficului aerian din vecinătatea aerodromurilor, definite în funcţie de:
a) criteriile operaţionale specifice;
b) reţeaua căilor aeriene;
c) caracteristicile suprafeţelor de acoperire ale mijloacelor de navigaţie aeriană;
d) programul de dezvoltare şi/sau modernizare din domeniul aeronautic civil;
e) cerinţele reglementărilor aeronautice naţionale şi/sau internaţionale aplicabile.
3.1.3. (1) Definirea zonelor cu servituţi aeronautice civile implică precizarea următoarelor elemente:
amplasare, formă, orientare, dimensiuni/limite, caracteristici/condiţii, restricţii, obligaţii etc.
(2) Elementele/caracteristicile zonelor cu servituţi aeronautice civile pot suferi modificări în timp, ca urmare a
modificării prevederilor reglementărilor aeronautice naţionale şi internaţionale aplicabile, dezvoltării
terenurilor de aeronautică civilă, modernizării mijloacelor de navigaţie aeriană etc.
3.2. Zone de siguranţă
3.2.1. (1) Cu scopul limitării înălţimii obstacolelor, se stabilesc următoarele suprafeţe de siguranţă, în
condiţiile pct. 3.1.2 subpct. 1:
1.1. în perimetrul aerodromurilor pentru avioane:
a) banda pistei de decolare-aterizare;
b) prelungiri de oprire;
c) prelungiri degajate;
d) suprafaţa de siguranţă la capătul pistei;
e) banda căilor de rulare;
(2) Zonele de siguranţă corespunzătoare suprafeţelor de siguranţă menţionate la alin. (1) fac obiectul
reglementărilor aeronautice privind controlul obstacolelor şi celor referitoare la autorizarea/certificarea şi
exploatarea tehnică a aerodromurilor.
3.2.2 În interesul siguranţei zborului, în cuprinsul zonelor precizate la pct. 3.2.1 alin. (2), sunt interzise:
a) amplasarea, construirea şi/sau instalarea de obiective noi (împrejmuiri, drumuri, amenajări etc.), fără
avizul de specialitate al Autorităţii Aeronautice Civile Române (AACR), inclusiv garduri, căi de rulare,
platforme, mijloace de navigaţie aeriană (electronice şi/sau vizuale) şi meteorologice;
b) denivelarea terenului peste limitele specifice admise de reglementările aeronautice de profil;
c) prezenţa obstacolelor fixe sau mobile, cu excepţia mijloacelor de navigaţie aeriană (electronice şi/sau
vizuale) care nu pot fi înlăturate din motive operaţionale şi care trebuie să aibă structuri constructive şi/sau
de montaj frangibile;
d) vegetaţia şi/sau culturile agricole neadecvate, care atrag ori favorizează concentrarea păsărilor sau

animalelor sălbatice;
e) trecerea de fire electrice sau cabluri, altele decât cele instalate pentru buna desfăşurare a activităţilor
aeronautice;
f) prezenţa surselor de radiofrecvenţă care pot interfera cu mijloace de navigaţie aeriană;
g) accesul neautorizat al persoanelor, vehiculelor sau animalelor;
h) sursele potenţiale de incendiu, de explozie etc.;
i) orice alte construcţii, amenajări şi/sau activităţi care afectează sau pot afecta siguranţa operaţiunilor de
aerodrom.
aerodrom.
3.2.3. (1) Cu scopul limitării înălţimii obstacolelor, se stabilesc următoarele suprafeţe de siguranţă, în
condiţiile pct. 3.1.2 subpct. 1:
1.1. în vecinătatea aerodromurilor pentru avioane:
a) suprafaţa orizontală exterioară;
b) suprafaţa conică;
c) suprafaţa orizontală interioară;
d) suprafaţa de apropiere;
e) suprafaţa interioară de apropiere;
f) suprafaţa de tranziţie;
g) suprafaţa interioară de tranziţie;
h) suprafaţa de aterizare întreruptă;
i) suprafaţa de urcare la decolare;
(2) Zonele de siguranţă corespunzătoare suprafeţelor de siguranţă menţionate la alin. (1) fac obiectul
reglementărilor aeronautice privind controlul obstacolelor şi celor referitoare la autorizarea/certificarea şi
exploatarea tehnică a aerodromurilor.
3.2.4. În interesul siguranţei zborului, în cuprinsul zonelor de siguranţă precizate la pct. 3.2.3 alin. (2), sunt
interzise fără avizul prealabil al AACR:
a) amplasarea, construirea şi/sau instalarea de obiective noi (clădiri, structuri, amenajări etc.), inclusiv
construcţiile şi echipamentele/instalaţiile destinate activităţilor aeronautice;
b) realizarea de construcţii sau instalaţii, precum şi desfăşurarea de activităţi care, prin natura lor ori prin
procesul de funcţionare, afectează sau pot afecta siguranţa zborului (obiective care produc fum ori ceaţă
artificială, sisteme de iluminat care pot determina confuzii în identificarea sistemului de balizare luminoasă a
pistei şi/sau a dispozitivului luminos de apropiere etc.);
c) amplasarea şi funcţionarea surselor de emisie care pot produce interferenţe sau perturbaţii în funcţionarea
mijloacelor de navigaţie aeriană;
funcţionarea mijloacelor de navigaţie aeriană;
d) amplasarea şi exploatarea obiectivelor care atrag şi favorizează concentrarea păsărilor sau animalelor
sălbatice (unităţi de morărit, silozuri, culturi agricole neadecvate, depozite, magazii, gropi de gunoi,
decantoare etc.);
e) orice alte obiective (construcţii, amenajări, activităţi) care afectează sau pot afecta siguranţa zborului.
3.2.5. Cerinţele de limitare a obstacolelor aplicabile unui aerodrom pentru avioane se diferenţiază în funcţie
de caracteristicile fizice ale pistei (pistelor) aerodromului şi de tipul operaţiunilor aeriene executate sau avute
în vedere să se execute, pe baza unui cod de referinţă, care asociază date privind facilităţile de
infrastructură şi tipurile de aeronave care ar putea opera pe aerodromul respectiv.


M.T.C.T. - Reglementarea aeronautica civila privind conditiile de avizare a documentatiilor tehnice pentru
obiectivele aflate in zone cu servituti aeronautice civile – RACR – CADT – editia 02/ 2003, din
20.08.2003

CAP. II – Avizarea documentatiilor tehnice pentru obiectivele din zone cu servituti aeronautice civile
2.2. AACR impreuna cu autoritatile administratiei publice locale implicate vor stabili zonele cu servituti
aeronautice civile si regimul de protectie adecvat, in conformitate cu prevederile Codului aerian si ale
legislatiei nationale in vigoare.
2.3. In vederea includerii si trasarii zonelor cu servituti aeronautice civile in planurile de urbanism si
amenajare a teritoriului, la nivelul autoritatilor administratiei publice locale se considera, corelat cu
prevederile Reglementarii aeronautice civile RACR – SACZ ( editia curenta), urmatoarele zone de
referinta:

a)

pe si in vecinatatea fiecarui aerodrom:

(1) zona I – suprafata trapezoidala inclinata ( panta 1: 285);


baza mica a trapezului coincide cu marginea benzii pistei



simetrica fata de prelungirea axului pistei



evazare 15* spre exterior



extindere / distanta orizontala : 8500 m de la capatul benzii pistei , pe directia axului pistei



inaltimea bazei mari a trapezului : + 30 m fata de cota aeroportului



referinta : cota aerodromului



NOTA – zona I se regasesgte la fiecare capat al pistei
(2) zona II – suprafata conica din care se exclude zona I



extindere / distanta orizontala de la marginile benzii pistei , in orice directie: 4500 m ( exclusiv zona I)



panta : 1: 150 de la marginea benzii pistei, spre exterior



inaltimea marginii exterioare: + 30 m fata de cota aerodromului( 0 m )



referinta : cota aerodromului



NOTA – marginile benzii pistei sunt la 150 m lateral de axul pistei.
(3) zona III – suprafata orizontala care incepe de la extremitatea zonei II si din care se exclude zona I



inaltimea suprafetei: + 30 m fata de cota aerodromului( 0 m )



extindere / distanta orizontala de la marginile benzii pistei , in orice directie: 8500 m ( exclusiv zona I si
zona II)



referinta : cota aerodromului
(4) zona IV – extindere: de la extremitatea zonei III pana la CTR/TMA



intereseaza obstacolele cu inaltimi egale sau mai mari de 45 m fata de cota aerodromului( 0m)



referinta : cota aerodromului
b)

in jurul amplasamentelor mijloacelor de navigatie aeriana si meteorologice:

(5) zone ILS
(6) zona radioaltimetru
(7) alte zone de protectie
(8) regiuni de control ( CTR, TMA)

2.5. Suplimentar cerintei de la paragraf 2.1.( RACR – CADT – editia 02/ 2003, din 20.08.2003) , este necesar
Avizul AACR la documentatiile tehnice, inclusiv studii de fezabilitate, proiecte de executie/ instalare etc. (
dupa caz) , pentru obiective, cum sant:

2.5.1. In zona I:
(1) In interiorul perimetrului infrastructurii aeroportuare
(2) In zonele limitrofe ale aeroportului ( terenuri exterioare si adiacente perimetrului infrastructurii
aeroportuare)
(3) In zonele limitrofe aerodromului/ aeroportului ( terenuri exterioare si adiacente perimetrului
infrastructurii de aerodrom/ aeroport )
2.5.2. In zona II:
(1) In interiorul perimetrului infrastructurii de aeroport/ aerodrom:
a) sisteme rutiere( pista de decolare-aterizare, cai de rulare, platforme)
b) cladiri( aerogara, hangar, ateliere, depozite, etc) si amenajari diverse( inclusiv imprejmuiri, paraper=te
antizgomot)
c) instalatii aeroportuare diverse, inclusiv stalpii pentru iluminatul platformei
d) instalare sau modernizare de mijloace meteorologice si de navigatie aeriana ( echipamente / sisteme de
radionavigatie, comunicatii, supraveghere)
e) modernizare si sau dezvoltare aerodrom/ aeroport
f) alte obiective cu destinatie aeronautica sau conexa.
(2) In in zonele limitrofe aeroport/ aerodrom ( terenuri exterioare si adiacente perimetrului
infrastructurii de aerodrom/ aeroport )
a) cladiri care depasesc inaltimea de referinta
b) constructii sau structuri metalice de mari dimensiuni
c) constructii/ structuri izolate - care depasesc inaltimea de referinta - sau care nu depasesc aceasta
inaltime, dar constituie obstacole semnificative
d) pasaje rutiere suprainaltate
e) unitati de morarit, silozuri
f) gropi de gunoi, instalatii de reciclare a deseurilor
g) statii radio ( radiodifuziune, TV etc. )
h) statii de comunicatii
i) activitati/ surse producatoare de perturbatii in functionarea mijloacelor de navigatie aeriana ( actionari
electrice de forta, sudura electrica etc. )
j)activitati/ surse potentiale de incendiu, explozie etc. ( statii alimentare si / sau depozite combustibil, aplicatii
pirotehnice etc)
k utilizare de dispozitive cu fascicol laser sau surse de lumina orientate in sus ( sisteme de iluminat, firme/
reclame luminoase)
l) lansare de focuri artificii, inaltare de baloane, aeromodele etc.

m) deschidere, dezvoltare sau modernizare de heliporturi, terenuri de aviatie generala sau de lucru aerian
permanente
n) trasee pentru autostrazi/ sosele nationale, cai ferate, linii electrice aeriene magistrale, conducte de gaze
naturale, conducte pentru combustibili lichizi, retele de radiorelee, etc.
o) instalare sau modernizare de mijloace de navigatie aeriana
p) alte obiective care afecteaza sau pot afecta siguranta zborului.

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT
PLAN URBANISTIC ZONAL “ ZONA AEROPORT CRAIOVA”
TITLUL I – PRESCRIPTII DE APLICARE
1. DOMENIUL DE APLICARE
REGULAMENTU LOCAL DE URBANISM are ca obiect stabilirea reglementarilor de construire pentru
obiectivul PUZ “ ZONA AEROPORT – CRAIOVA ”
Prezentul regulament de urbanism se aplica teritoriului delimitat, dupa cum urmeaza:


AMPLASAMENT 6 -



DOCUMENTATIE CADASTRALA - CF/NR CAD 209572 CRAIOVA – CALEA BUCURESTI NR.

HIGH-TECH INDUSTRY PARK”

325C


CF/NR CAD 313733 CRAIOVA – CALEA BUCURESTI NR. 325A

Amplasamentul este situat in teritoriul intravilan al municipiului Craiova, la extremitatea estica a municipiului,
la nord de traseul DN 65 – E574 – Craiova-Bucuresti; terenul este cuprins in zona cu destinatie speciala –
Aeroport Craiova
Vecinatati :
NORD – infrastructura aeroportuara Aeroport Craiova SUD - traseul DN 65 – E574 – Craiova-Bucuresti
EST – teren cu destinatie speciala – Aeroport Craiova
VEST- teren cu destinatie speciala – Aeroport Craiova


AMPLASAMENT 7 – DEZVOLTARE INFRASTRUCTURA AEROPORTUARA



DOCUMENTATIE CADASTRALA – COMUNA PIELESTI – EXTRAVILAN – T42, P 312 - C.F. NR.
2903 –

Amplasamentul este cuprins in teritoriul administrativ al comunei Pielesti , partial in teritoriul intravilan al
municipiului Craiova – zona cu destinatie speciala – Aeroport Craiova, partial in teritoriul comunei Pielesti
Vecinatati:
NORD – terenuri private – comuna Pielesti
SUD - terenuri private – comuna Pielesti – zona mixta – locuinte- industrie – depozite
EST – traseu Dc 87 Pielesti
VEST- teren cu destinatie speciala – Aeroport Craiova


AMPLASAMENT 9 – STRADA AVIATORILOR NR. 7 –
CONSTRUIRE HANGAR AERONAVE



A.N.C.P.I. INCHEIERE CARTE FUNCIARA – DOSAR. NR. 71794/ 22-07-2013



EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE - C.F. NR. 30715– COMUNA GHERCESTI



DOCUMENTATIE CADASTRALA – COMUNA GHERCESTI – STRADA AVIATORILOR NR. 7- C.F.
NR. 30715

Amplasamentul este situat in teritoriul administrativ al comunei Ghercesti, in teritoriul intravilan al acesteia, in
zona mixta – dotari-servicii/ locuinte
Vecinatati
NORD – traseul Dc 89 – Ghercesti – traseu centura de nord a municipiului Craiova
SUD - Aeroport Craiova – teren cu destinatie speciala
EST – proprietati private – comuna Ghercesti
VEST- proprietati private – comuna Ghercesti

2. CORELARI CU ALTE DOCUMENTATII
a) - MASTERPLAN PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI – ZONA AEROPORT CRAIOVA – Studiu
inter- teritorial – comunele Carcea, Pielesti, Ghercesti – si zona de est a Municipiului Craiova - elaborator
HALCROW - S.C. URBANPLAN S.R.L.
Prin MASTERPLAN se prevad scenarii pe termen scurt, mediu si lung privind dezvoltarea spatiala.a zonei
Aeroport - Craiova
Pentru amplasamentul situat la sud de infrastructura aeroportuara – se prevede dezvoltarea unei zone de
servicii – mari centre comerciale – la traseul DN 65 -E574, respectiv, zona depozite – spre infrastructura
aeroportuara
Pentru amplasamentul situat la est de infrastructura aeroportuara – se prevede extinderea si dezvoltarea
infrastructurii aeroportuare, respectiv – zona de protectie a acesteia
Amplasamentul situat la strada Aviatorilor Nr.7 - este cuprins intr-o zona de dezvoltare a activitatii de
cercetare si invatamant - de tip vocational – eventual legat de activitatea aeroportuara ( Facultate de
aeronautica/ scoala de pilotaj)
b) - Planul Urbanistic General Municipiul Craiova - S.C. PROIECT CRAIOVA S.A. nr. 6913
Teritoriul studiat pentru dezvoltarea “ High-Tech Industry Park” si (partial ) teritoriul studiat pentru
dezvoltarea infrastructurii aeroportuare – se situeaza in teritoriul intravilan al Municipiului Craiova – prevazut
prin PUG ca zona de terenuri cu destinatie speciala.
Traseul DN 65 – E 574 – Craiova – Bucuresti - este prevazuta pentru modernizare , amenajare a
intersectiilor – drum european
c) - Plan Urbanistic General Comuna Ghercesti– Pr. Nr. 05/2010 - – prevede – pentru zona studiata –
situata in teritoriul administrativ al comunei Ghercesti :


teren intravilan - zona mixta de locuinte si dotari



modernizare traseu Dc 89 Ghercesti



dezvoltarea echiparii tehnico-edilitare

d) - Planul Urbanistic General Comuna Pielesti prevede pentru zona luata in studiu – situata in teritoriul
administrativ al comunei Pielesti


zona destinata dezvoltarii infrastructurii aeroportuare/ zona de protectie a infrastructurii aeroportuare; restrictie temporara de construire pana la realizare/ aprobare PUZ ZONA AEROPORT



modernizare traseu Dc 87 Pielesti



dezvoltarea echiparii tehnico-edilitare



zona mixta – industrie- servicii – la sud de traseul CF – linie de incinta, respectiv, al drumului de
exploatare existent

e) - Planul Urbanistic Zonal – Zona Aeroport – com.Carcea – Pr. Nr. 292/2012
prevede zonificarea functionala a terenurilor – la sud de traseul DN 65 – E 574 – Craiova – Bucuresti –
pentru activitati de dotari/ servicii , industrie / depozite;


modernizarea traseul DN 65 – E 574 – Craiova – Bucuresti , respectiv, modernizarea intersectiilor cu
circulatia locala



circulatia locala colectoare – paralel cu traseul DN 65 – E 574 – Craiova – Bucuresti



limita zonei construibile ,



reglementarea regimului de aliniere, a regimului de inaltime, indicatori ai modului de ocupare a
terenurilor

f) - STUDII CNADNR S.A. - “ SPORIREA CAPACITATII DE TRAFIC LA DN 65 KM 5+210 – KM 11+500”
MODERNIZARE INTERSECTII DN 65 – E574 –


modernizare traseu DN 65 – E574



modernizare intersectii – traseu DN 65 – E574 Craiova – Bucuresti :



la km 6+020m ( centura de nord Craiova); Km 6+860 m ( acces terminal Aeroport Craiova); Km 7+720
m ( intersectie DJ 652A - Carcea ; realizare acces Parc Industrial propus); km 9+320 m ( intersectie traseu ocolitoare Sud Craiova ;Dc 89 Pielesti;

3. CONDITII DE APLICARE
Prezentul regulament este un regulament cadru, avand caracter director pentru amplasamentele
considerate, identificate in prezenta documentatie, ca U.T.R. - unitati teritoriale de referinta
Prevederile sale permit, dupa aprobarea PUZ si a regulamentului de catre organele in drept , autorizarea
directa a constructiilor propuse pentru obiectivul propus

BAZA LEGALA


Legea nr.190/2013 privind amenajarea teritoriului si urbanismului



Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor



Codul civil



Legea nr.10/1995 - privind calitatea in constructii



Legea nr. 18/1991, republicata - a fondului funciar



Legea privind regimul juridic al drumurilor (nr.82/1998 pentru aprobarea OG nr. 43/1997);



Legile de aprobare a Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional (PATN):

Secţiunea I- Căi de comunicaţie: Legea nr. 71/ 1996 modificată şi completată cu Legea

nr.363/2006.

Secţiunea II- Apa: Legea nr.171/ 1997 actualizată cu Legea 20/2006.
Secţiunea III- Zone protejate: Legea nr.5/ 2000.
Secţiunea IV- Reţeaua de localităţi: Legea nr. 351/ 2001 modificată şi completată cu Legea nr. 100/2007.
Secţiunea V- Zone de risc natural: Legea nr. 575/ 2001.
Secţiunea a VIII - zone cu resurse turistice: Lege nr. 190 din 26/05/2009 pentru aprobarea OUG 142 /2008


H.G.R. nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu completările si
modificările ulterioare (HGR nr. 855/2001 - MO nr. 856/2002, Partea I).



ORDINUL MLPAT nr. 21/N/2000, pentru aprobarea “Ghidului privind elaborarea si aprobarea
regulamentelor locale de urbanism”



ORDINUL MLPAT nr. 176/N/2000, pentru aprobarea “Ghidului privind metodologia de elaborare si
conţinutul - cadru al planului urbanistic zonal”



Odinul MDRT nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu
privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism (MO 47 /2011).



Ordinul ministrului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igiena si a recomandarilor
privind mediul de viata al populatiei;



Ordinul comun nr.214/RT/16NN/martie 1999 al ministrului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si al
ministrului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului pentru aprobarea procedurilor de promovare a
documentatiilor si emiterea acordului de mediu la planurile de urbanism si de amenajarea teritoriului.



HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului



OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate



ORDINUL MINISTRULUI TRANSPORTURILOR NR. 493/2007 – M.O. P I NR. 437/28.06.2007 – pentru
aprobarea Reglementarii aeronautice civile Romane privind stabilirea servitutilor aeronautice civile si a
zonelor cu servituti aeronautice civile RACR-SACZ ed. 03/2007



M.T.C.T. - Reglementarea aeronautica civila privind conditiile de avizare a documentatiilor tehnice pentru
obiectivele aflate in zone cu servituti aeronautice civile – RACR – CADT – editia 02/ 2003, din
20.08.2003

4. DIVIZIUNEA TERITORIULUI IN ZONE, SUBZONE SI UNITATI TERITORIALE DE FOLOSINTA
Definirea unitatii teritoriale de referinta este determinata de trei parametri:


functiunea dominanta admisa cu sau fara conditionari;



situarea in conditii particulare de cadru natural/ construit;



regimul de construire ( continuu, discontinuu) ; inaltimea maxima admisa

TITLUL II –

PRESCRIPTII SPECIFICE PE ZONE, SUBZONE
SI UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA

AMPLASAMENT 6 -

HIGH-TECH INDUSTRY PARK”

UTR I – ZONA INDUSTRIALA

AMPLASAMENT 7 – DEZVOLTARE INFRASTRUCTURA AEROPORTUARA
UTR TDS – ZONA CU DESTINATIE SPECIALA
UTR Pp – ZONA DE PROTECTIE INFRASTRUCTURA AEROPORTUARA
UTR CR – CF – CAI DE CIRCULATIE RUTIERA SI FEROVIARA
UTR ZM – ZONA MIXTA – reglementata prin PUG comuna Pielesti

AMPLASAMENT 9 – STRADA AVIATORILOR NR. 7 – CONSTRUIRE HANGAR AERONAVE
UTR I – ZONA INDUSTRIALA

AMPLASAMENT 6 -

HIGH-TECH INDUSTRY PARK”

UTR I – ZONA INDUSTRIALA
GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI
I – Functiunea dominanta – zona industriala
SECTIUNEA I – UTILIZARE FUNCTIONALA
I - Functiunea dominanta – zona industriala
ARTICOLUL I – UTILIZARI ADMISE


institutii, servicii si echipamente publice si private



sedii de companii si firme, servicii pentru intreprinderi, proiectare, cercetare, expertize, consultanta in
diferite domenii si alte servicii profesionale



unitati de productie industriale – activitati industriale nepoluante pentru mediu



activitati de constructii, servicii



sedii de organizatii profesionale



accese carosabile , accese pietonale



accese CF – aprovizionari de incinta – platforme



infrastructura tehnico-edilitara



parcaje la sol si subterane



spatii libere pietonale, pasaje pietonale



spatii plantate, scuaruri

ARTICOLUL 2 – UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI


functiuni care admit accesul publicului in mod permanent, sau conform unui program de functionare
specific



respectarea regimului de aliniere prevazut prin PUZ



respectarea zonei de protectie si a zonei de siguranta fata de infrastructura aeroportuara

ORDINUL MINISTRULUUI TRANSPORTURILOR NR. 493/2007 – M.O. P I NR. 437/28.06.2007 – pentru
aprobarea Reglementarii aeronautice civile Romane privind stabilirea servitutilor aeronautice civile si a
zonelor cu servituti aeronautice civile RACR-SACZ ed. 03/2007


in conformitate cu Reglementarea Aeronautica Civila – sunt impuse conditii de protectie ale culoarului de
zbor, zone de protectie a infrastructurii aeroportuare – in vederea asigurarii sigurantei de zbor



zone de protectie – zona adiacenta amplasamentelor mijloacelor de navigatie aeriana si meteorologice,
indiferent de proprietar, delimitata cu scopul de a preveni interferentele negative de orice natura, directe
si/sau indirecte, asupra performantelor operationale ale acestor mijloace – in interesul sigurantei zborului



zone de siguranta – zona adiacenta unui aerodrom, indiferent de proprietar, definita cu scopul de a limita
inaltimea obstacolelor si de a preveni efectele negative de orice natura, directe si/sau indirecte, asupra
operarii aeronavelor si ansamblului activitatilor aeronautice – in interesul sigurantei zborului aeronavelor
si securitatii aeronautice

Toate unitatile industriale – in zona - se vor autoriza cu Avizul Autoritatii Aeronautice si vor respecta
servitutile impuse prin ORDINUL MINISTRULUI TRANSPORTURILOR NR. 493/2007



ORDINUL MINISTRULUI TRANSPORTURILOR NR. 493/2007 – M.O. P I NR. 437/28.06.2007 – pentru
aprobarea Reglementarii aeronautice civile Romane privind stabilirea servitutilor aeronautice civile si a
zonelor cu servituti aeronautice civile RACR-SACZ ed. 03/2007
CAPITOLUL III Zone cu servituţi aeronautice civile

3.1. Generalităţi
3.1.1. În funcţie de particularităţile fiecărui teren de aeronautică civilă, proiecţiile orizontale ale suprafeţelor
de limitare a obstacolelor, ale suprafeţelor de protecţie a procedurilor de apropiere instrumentală, ale
suprafeţelor de protecţie a mijloacelor de navigaţie aeriană, ale altor categorii de suprafeţe sau cerinţe
aeronautice (după caz) definesc la sol (forma, dimensiuni, orientare) zona corespunzătoare aflată sub
incidenţa servituţilor aeronautice civile.
3.1.2. Zonele cu servituţi aeronautice civile sunt:
1. zonele de siguranţă asociate unui aerodrom, definite în funcţie de:
a) caracteristicile fizice şi de operare ale aerodromului;
b) caracteristicile suprafeţelor de limitare a obstacolelor;
c) caracteristicile suprafeţelor de protecţie a procedurilor de apropiere instrumentală;
d) amenajarea şi dotarea tehnică de referinţă ale aerodromului;
e) tipul şi caracteristicile tehnice ale echipamentelor de radionavigaţie din zona de aerodrom;
f) programul de dezvoltare şi/sau modernizare a aerodromului şi a mijloacelor de navigaţie aeriană aferente;
g) cerinţele reglementărilor aeronautice naţionale şi/sau internaţionale aplicabile;
2. zonele de protecţie asociate mijloacelor de navigaţie aeriană, definite în funcţie de:
a) tipul şi caracteristicile tehnice ale mijloacelor în cauză;
b) caracteristicile suprafeţelor de protecţie ale mijloacelor respective;
c) programul de dezvoltare şi/sau modernizare a mijloacelor de navigaţie aeriană;
d) cerinţele reglementărilor aeronautice naţionale şi/sau internaţionale aplicabile;
3. regiunile de control al traficului aerian din vecinătatea aerodromurilor, definite în funcţie de:
a) criteriile operaţionale specifice;
b) reţeaua căilor aeriene;
c) caracteristicile suprafeţelor de acoperire ale mijloacelor de navigaţie aeriană;
d) programul de dezvoltare şi/sau modernizare din domeniul aeronautic civil;
e) cerinţele reglementărilor aeronautice naţionale şi/sau internaţionale aplicabile.
3.1.3. (1) Definirea zonelor cu servituţi aeronautice civile implică precizarea următoarelor elemente:
amplasare, formă, orientare, dimensiuni/limite, caracteristici/condiţii, restricţii, obligaţii etc.
(2) Elementele/caracteristicile zonelor cu servituţi aeronautice civile pot suferi modificări în timp, ca urmare a
modificării prevederilor reglementărilor aeronautice naţionale şi internaţionale aplicabile, dezvoltării
terenurilor de aeronautică civilă, modernizării mijloacelor de navigaţie aeriană etc.
3.2. Zone de siguranţă
3.2.1. (1) Cu scopul limitării înălţimii obstacolelor, se stabilesc următoarele suprafeţe de siguranţă, în
condiţiile pct. 3.1.2 subpct. 1:
1.1. în perimetrul aerodromurilor pentru avioane:
a) banda pistei de decolare-aterizare;
b) prelungiri de oprire;
c) prelungiri degajate;
d) suprafaţa de siguranţă la capătul pistei;
e) banda căilor de rulare;
(2) Zonele de siguranţă corespunzătoare suprafeţelor de siguranţă menţionate la alin. (1) fac obiectul
reglementărilor aeronautice privind controlul obstacolelor şi celor referitoare la autorizarea/certificarea şi
exploatarea tehnică a aerodromurilor.
3.2.2 În interesul siguranţei zborului, în cuprinsul zonelor precizate la pct. 3.2.1 alin. (2), sunt interzise:
a) amplasarea, construirea şi/sau instalarea de obiective noi (împrejmuiri, drumuri, amenajări etc.), fără
avizul de specialitate al Autorităţii Aeronautice Civile Române (AACR), inclusiv garduri, căi de rulare,
platforme, mijloace de navigaţie aeriană (electronice şi/sau vizuale) şi meteorologice;
b) denivelarea terenului peste limitele specifice admise de reglementările aeronautice de profil;
c) prezenţa obstacolelor fixe sau mobile, cu excepţia mijloacelor de navigaţie aeriană (electronice şi/sau
vizuale) care nu pot fi înlăturate din motive operaţionale şi care trebuie să aibă structuri constructive şi/sau
de montaj frangibile;
d) vegetaţia şi/sau culturile agricole neadecvate, care atrag ori favorizează concentrarea păsărilor sau
animalelor sălbatice;
e) trecerea de fire electrice sau cabluri, altele decât cele instalate pentru buna desfăşurare a activităţilor
aeronautice;

f) prezenţa surselor de radiofrecvenţă care pot interfera cu mijloace de navigaţie aeriană;
g) accesul neautorizat al persoanelor, vehiculelor sau animalelor;
h) sursele potenţiale de incendiu, de explozie etc.;
i) orice alte construcţii, amenajări şi/sau activităţi care afectează sau pot afecta siguranţa operaţiunilor de
aerodrom.
aerodrom.
3.2.3. (1) Cu scopul limitării înălţimii obstacolelor, se stabilesc următoarele suprafeţe de siguranţă, în
condiţiile pct. 3.1.2 subpct. 1:
1.1. în vecinătatea aerodromurilor pentru avioane:
a) suprafaţa orizontală exterioară;
b) suprafaţa conică;
c) suprafaţa orizontală interioară;
d) suprafaţa de apropiere;
e) suprafaţa interioară de apropiere;
f) suprafaţa de tranziţie;
g) suprafaţa interioară de tranziţie;
h) suprafaţa de aterizare întreruptă;
i) suprafaţa de urcare la decolare;
(2) Zonele de siguranţă corespunzătoare suprafeţelor de siguranţă menţionate la alin. (1) fac obiectul
reglementărilor aeronautice privind controlul obstacolelor şi celor referitoare la autorizarea/certificarea şi
exploatarea tehnică a aerodromurilor.
3.2.4. În interesul siguranţei zborului, în cuprinsul zonelor de siguranţă precizate la pct. 3.2.3 alin. (2), sunt
interzise fără avizul prealabil al AACR:
a) amplasarea, construirea şi/sau instalarea de obiective noi (clădiri, structuri, amenajări etc.), inclusiv
construcţiile şi echipamentele/instalaţiile destinate activităţilor aeronautice;
b) realizarea de construcţii sau instalaţii, precum şi desfăşurarea de activităţi care, prin natura lor ori prin
procesul de funcţionare, afectează sau pot afecta siguranţa zborului (obiective care produc fum ori ceaţă
artificială, sisteme de iluminat care pot determina confuzii în identificarea sistemului de balizare luminoasă a
pistei şi/sau a dispozitivului luminos de apropiere etc.);
c) amplasarea şi funcţionarea surselor de emisie care pot produce interferenţe sau perturbaţii în funcţionarea
mijloacelor de navigaţie aeriană;
funcţionarea mijloacelor de navigaţie aeriană;
d) amplasarea şi exploatarea obiectivelor care atrag şi favorizează concentrarea păsărilor sau animalelor
sălbatice (unităţi de morărit, silozuri, culturi agricole neadecvate, depozite, magazii, gropi de gunoi,
decantoare etc.);
e) orice alte obiective (construcţii, amenajări, activităţi) care afectează sau pot afecta siguranţa zborului.
3.2.5. Cerinţele de limitare a obstacolelor aplicabile unui aerodrom pentru avioane se diferenţiază în funcţie
de caracteristicile fizice ale pistei (pistelor) aerodromului şi de tipul operaţiunilor aeriene executate sau avute
în vedere să se execute, pe baza unui cod de referinţă, care asociază date privind facilităţile de
infrastructură şi tipurile de aeronave care ar putea opera pe aerodromul respectiv.
Art. 21 - Amplasarea faţă de aeroporturi - RGU
Autorizarea executării construcţiilor în vecinătatea terenurilor aferente aeroporturilorşi a culoarelor de
siguranţă stabilite conform legii se face cu avizul conform al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi
Locuinţei.
Art. 22 - Retrageri faţă de fâşia de protecţie a frontierei de stat - RGU
(1)Autorizarea executării construcţiilor în extravilan se face numai la distanţa de 500 m faţă de fâşia de
protecţie a frontierei de stat, către interior.
(2)Se exceptează de la prevederile alin. (1) punctele de control pentru trecerea frontierei, cu construcţiileanexă, terminalele vamale şi alte construcţii şi instalaţii care se pot amplasa cu avizul conform al organelor
de specialitate ale administraţiei publice şi cu respectarea prevederilor legale privind frontiera de stat a
României.
ARTICOLUL 3 – UTILIZARI INTERZISE



se interzic urmatoarele utilizari:



activitati productive poluante, cu risc tehnologic, sau incomode



activitati sau constructii de orice natura, care – prin natura activitatilor, sau conformare,
amplasare, inaltime, echipamente, finisaje etc. - contravin servitutilor impuse de asigurarea
protectiei si sigurantei zborului – in zone de protectie/ zone de siguranta ale activitatilor
aeroportuare



lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile de pe
parcelele vecine



orice lucrari de terasament care pot provoca scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica
evacuarea si colectarea apelor meteorice

SECTIUNEA II – CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE A CLADIRILOR
ARTICOLUL 5 – AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT


conform reglementarilor PUZ

ARTICOLUL 6 – AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE
PARCELELOR – conform RGU, codul Civil
ARTICOLUL 7 – AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA– conform
RGU
ARTICOLUL 8 – CIRCULATII SI ACCESE


orice parcela este construibila, numai daca dispune de acces carosabil dintr-o circulatie publica



in cazul fronturilor continui la strada, se va asigura acces carosabil printr-un pasaj astfel dimensionat
incat sa permita accesul autovehiculelor pentru stingerea incendiilor



se va asigura acces la parcaj , din circulatia aferenta incintei, cu acces din circulatia carosabila.



se va separa circulatia si accesul publicului vizitator, de acela al personalului angajat



este obligatorie, in toate cazurile, asigurarea accesului in spatiile publice, a persoanelor cu disabilitati
locomotorii

ARTICOLUL 9 – STATIONAREA AUTOVEHICULELOR


stationarea autovehiculelor necesare functionarii diferitelor activitati se admite in interiorul parcelelor,
deci in afara circulatiilor publice



se va asigura numarul normat de locuri de parcare, conform Anexa 5 – Parcaje – din RGU



se recomanda ca gruparea prin cooperare a parcajelor la sol sa se realizeze in suprafete dimensionate
si dispuse astfel incat sa permita ulterior, o data cu cresterea indicelui de motorizare, construirea unor
parcaje supraterane



pentru un numar suplimentar de locuri de parcare, in viitor, in cazul in care se va dovedi necesar, se va
realiza – cu respectarea si prin prezentarea formelor legale – sau concesiona, un parcaj colectiv, dispus
in zona adiacenta

ARTICOLUL 10 – INALTIMEA MAXIMA ADMISA A CLADIRILOR
UTR I – P+4
Inaltimea maxima a constructiilor va fi stabilita in conformitate cu Ordinul M.T. NR. 493/2007 si va fi
autorizata numai cu Avizul Autoritatii Aeronautice – respectand limita de obstacolare – zona de
protectie si zona de siguranta – a infrastructurii aeroportuare



calcanele ce raman vizibile vor fi tratate arhitectural astfel incat sa nu devina agresive si sa creeze
diconfort vizual

ARTICOLUL 11 – ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR


aspectul cladirilor va fi subordonat cerintelor specifice unei diversitati de functiuni si exprimarii
prestigiului investitorilor, cu conditia realizarii unui ansamblu compozitional care sa tina seama de rolul
social al strazii, de particularitatile sitului, de caracterul general al zonei si de arhitectura cladirilor din
vecinatate cu care se afla in relatii de vizibilitate – cu respectarea conditionarilor O. M.T. NR. 493/2007



aspectul cladirii va exprima caracterul si reprezentativitatea functiunii si va raspunde exigentelor actuale
ale arhitecturii europene de coerenta si eleganta



pentru firme, afisaj si mobilier urban se va asigura coerenta pe artera principala – pe baza studiilor si
avizelor suplimentare – cu respectarea conditionarilor O. M.T. NR. 493/2007

ARTICOLUL 12 – CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA


racorduri la retelele edilitare publice existente



realizarea unei subzone destinate realizarii echiparii tehnico-edilitare – cu asigurarea cooperarii in
domeniul tehnico-edilitar a unitatilor ce se vor amplasa in zona



se va asigura posibilitatea racordarii la sistemele moderne de telecomunicatii – cu respectarea
conditionarilor O. M.T. NR. 493/2007



se va avea in vedere modul de evacuare a apelor pluviale de pe spatiile publice – trotuare, pavimente,
accese – pentru evitarea producerii ghetii in perioadele reci ale anului



se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor pluviale de pe spatiile rezervate
pietonilor, din spatiile mineralizate, si din spatiile plantate cu gazon



se interzice dispunerea pe fatade a antenelor TV- satelit , a antenelor pentru telefonia mobila si
dispunerea vizibila a cablurilor TV



se interzice dispunerea pe terasele cladirii – cu exceptia telecomunicatiilor speciale - a antenelor TVsatelit , a antenelor pentru telefonia mobila si dispunerea vizibila a cablurilor TV

ARTICOLUL 13 – SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE


in spatiile verzi exterioare la aliniament la traseul DN65 – E574 , minim 40% din suprafata va fi prevazuta
cu plantatii inalte



plantatia inalta – va respecta conditionarile O. M.T. NR. 493/2007 – privind zone de protectie si
siguranta a infrastructurii aeroportuare.



terenul care nu este ocupat cu constructii, platforme si circulatii, va fi plantat cu gazon si arbori – 1
arbore/100 mp



se recomanda ca terasele neutilizabile ale cladirilor sa fie amenajate ca spatii verzi, pentru ameliorarea
microclimatului



parcajele la sol vor fi plantate cu 1 arbore / 4 locuri parcare si vor fi inconjurate de gard viu H=1,20 m

ARTICOLUL 14 – IMPREJMUIRI


se recomanda separarea spre strazi cu imprejmuiri transparente, dublate cu gard viu in zonele in care nu
se realizeaza accese carosabile



portile de acces carosabil vor fi metalice transparente si vor glisa pe sine orizontale



se recomanda utilizarea elementelor de mobilier urban si a plantatiilor , realizate la aliniament



imprejmuirea pe limite laterale si pe limita posterioara – va fi opaca si la inaltimea de 2,20 m, pentru a
nu permite vizibilitatea si intruziuni infractionale, sau animale.

SECTIUNEA III – POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI
ARTICOLUL 15 – P.O.T. - PROCENT DE OCUPARE A TERENULUI
UTR I - ZONA INDUSTRIALA -

P.O.T. Maxim propus = 80%,

ARTICOLUL 16 – C.U.T. - COEFICIENT DE UTILIZARE A TERENULUI
UTR I - ZONA INDUSTRIALA -

C.U.T. Maxim propus = 4,0

AMPLASAMENT 7 – DEZVOLTARE INFRASTRUCTURA AEROPORTUARA
UTR TDS – ZONA CU DESTINATIE SPECIALA

GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI
UTR TDS – Functiunea dominanta – teren cu destinatie speciala
SECTIUNEA I – UTILIZARE FUNCTIONALA
UTR TDS – Functiunea dominanta – teren cu destinatie speciala

Reglementarile PUZ prevad utilizarea terenurilor exclusiv pentru dezvoltarea infrastructurii
aeroportuare
Sunt interzise orice altfel de constructii – in afara de constructii / amenajari - pentru dezvoltarea
infrastructurii aeroportuare

Terenurile cu destinatie speciala nu se reglementeaza prin regulamente locale de urbanism
Terenurile cu destinatie speciala se reglementeaza potrivit Legii.

UTR Pp – ZONA DE PROTECTIE INFRASTRUCTURA AEROPORTUARA

GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI
UTR Pp – Functiunea dominanta – zona de protectie a infrasrtucturii aeroportuare
SECTIUNEA I – UTILIZARE FUNCTIONALA
UTR Pp – Functiunea dominanta – zona de protectie a infrasrtucturii aeroportuare

ARTICOLUL I – UTILIZARI ADMISE


plantatii de protectie a infrastructurii aeroportuare



lucrari de semnalizare/ supraveghere/ dezvoltare a infrastructurii aeroportuare



accese carosabile , accese pietonale



infrastructura tehnico-edilitara



spatii libere pietonale



spatii plantate – plantatii de protectie a infrastructurii aeroportuare

ARTICOLUL 2 – UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI


respectarea zonei de protectie si a zonei de siguranta fata de infrastructura aeroportuara

ORDINUL MINISTRULUI TRANSPORTURILOR NR. 493/2007 – M.O. P I NR. 437/28.06.2007 – pentru
aprobarea Reglementarii aeronautice civile Romane privind stabilirea servitutilor aeronautice civile si a
zonelor cu servituti aeronautice civile RACR-SACZ ed. 03/2007


in conformitate cu Reglementarea Aeronautica Civila – sunt impuse conditii de protectie ale culoarului de
zbor, zone de protectie a infrastructurii aeroportuare – in vederea asigurarii sigurantei de zbor



zone de protectie – zona adiacenta amplasamentelor mijloacelor de navigatie aeriana si meteorologice,
indiferent de proprietar, delimitata cu scopul de a preveni interferentele negative de orice natura, directe
si/sau indirecte, asupra performantelor operationale ale acestor mijloace – in interesul sigurantei zborului



zone de siguranta – zona adiacenta unui aerodrom, indiferent de proprietar, definita cu scopul de a limita
inaltimea obstacolelor si de a preveni efectele negative de orice natura, directe si/sau indirecte, asupra
operarii aeronavelor si ansamblului activitatilor aeronautice – in interesul sigurantei zborului aeronavelor
si securitatii aeronautice

Toate tipurile de plantatii de protectie – in zona - se vor autoriza cu Avizul Autoritatii Aeronautice si
vor respecta servitutile impuse prin ORDINUL MINISTRULUI TRANSPORTURILOR NR. 493/2007


ORDINUL MINISTRULUI TRANSPORTURILOR NR. 493/2007 – M.O. P I NR. 437/28.06.2007 – pentru
aprobarea Reglementarii aeronautice civile Romane privind stabilirea servitutilor aeronautice civile si a
zonelor cu servituti aeronautice civile RACR-SACZ ed. 03/2007
CAPITOLUL III Zone cu servituţi aeronautice civile

3.2. Zone de siguranţă
3.2.1. (1) Cu scopul limitării înălţimii obstacolelor, se stabilesc următoarele suprafeţe de siguranţă, în

condiţiile pct. 3.1.2 subpct. 1:
1.1. în perimetrul aerodromurilor pentru avioane:
a) banda pistei de decolare-aterizare;
b) prelungiri de oprire;
c) prelungiri degajate;
d) suprafaţa de siguranţă la capătul pistei;
e) banda căilor de rulare;
(2) Zonele de siguranţă corespunzătoare suprafeţelor de siguranţă menţionate la alin. (1) fac obiectul
reglementărilor aeronautice privind controlul obstacolelor şi celor referitoare la autorizarea/certificarea şi
exploatarea tehnică a aerodromurilor.
3.2.2 În interesul siguranţei zborului, în cuprinsul zonelor precizate la pct. 3.2.1 alin. (2), sunt interzise:
a) amplasarea, construirea şi/sau instalarea de obiective noi (împrejmuiri, drumuri, amenajări etc.), fără
avizul de specialitate al Autorităţii Aeronautice Civile Române (AACR), inclusiv garduri, căi de rulare,
platforme, mijloace de navigaţie aeriană (electronice şi/sau vizuale) şi meteorologice;
b) denivelarea terenului peste limitele specifice admise de reglementările aeronautice de profil;
c) prezenţa obstacolelor fixe sau mobile, cu excepţia mijloacelor de navigaţie aeriană (electronice şi/sau
vizuale) care nu pot fi înlăturate din motive operaţionale şi care trebuie să aibă structuri constructive şi/sau
de montaj frangibile;
d) vegetaţia şi/sau culturile agricole neadecvate, care atrag ori favorizează concentrarea păsărilor sau
animalelor sălbatice;
e) trecerea de fire electrice sau cabluri, altele decât cele instalate pentru buna desfăşurare a activităţilor
aeronautice;
f) prezenţa surselor de radiofrecvenţă care pot interfera cu mijloace de navigaţie aeriană;
g) accesul neautorizat al persoanelor, vehiculelor sau animalelor;
h) sursele potenţiale de incendiu, de explozie etc.;
i) orice alte construcţii, amenajări şi/sau activităţi care afectează sau pot afecta siguranţa operaţiunilor de
aerodrom.
aerodrom.
3.2.3. (1) Cu scopul limitării înălţimii obstacolelor, se stabilesc următoarele suprafeţe de siguranţă, în
condiţiile pct. 3.1.2 subpct. 1:
1.1. în vecinătatea aerodromurilor pentru avioane:
a) suprafaţa orizontală exterioară;
b) suprafaţa conică;
c) suprafaţa orizontală interioară;
d) suprafaţa de apropiere;
e) suprafaţa interioară de apropiere;
f) suprafaţa de tranziţie;
g) suprafaţa interioară de tranziţie;
h) suprafaţa de aterizare întreruptă;
i) suprafaţa de urcare la decolare;
(2) Zonele de siguranţă corespunzătoare suprafeţelor de siguranţă menţionate la alin. (1) fac obiectul
reglementărilor aeronautice privind controlul obstacolelor şi celor referitoare la autorizarea/certificarea şi
exploatarea tehnică a aerodromurilor.
3.2.4. În interesul siguranţei zborului, în cuprinsul zonelor de siguranţă precizate la pct. 3.2.3 alin. (2), sunt
interzise fără avizul prealabil al AACR:
a) amplasarea, construirea şi/sau instalarea de obiective noi , inclusiv construcţiile şi
echipamentele/instalaţiile destinate activităţilor aeronautice;
b) realizarea de construcţii sau instalaţii, precum şi desfăşurarea de activităţi care, prin natura lor ori prin
procesul de funcţionare, afectează sau pot afecta siguranţa zborului (obiective care produc fum ori ceaţă
artificială, sisteme de iluminat care pot determina confuzii în identificarea sistemului de balizare luminoasă a
pistei şi/sau a dispozitivului luminos de apropiere etc.);
c) amplasarea şi funcţionarea surselor de emisie care pot produce interferenţe sau perturbaţii în funcţionarea
mijloacelor de navigaţie aeriană;
funcţionarea mijloacelor de navigaţie aeriană;
d) amplasarea şi exploatarea obiectivelor care atrag şi favorizează concentrarea păsărilor sau animalelor
sălbatice (unităţi de morărit, silozuri, culturi agricole neadecvate, depozite, magazii, gropi de gunoi,
decantoare etc.);
e) orice alte obiective (construcţii, amenajări, activităţi) care afectează sau pot afecta siguranţa zborului.

Art. 21 - Amplasarea faţă de aeroporturi - RGU
Autorizarea executării construcţiilor în vecinătatea terenurilor aferente aeroporturilorşi a culoarelor de
siguranţă stabilite conform legii se face cu avizul conform al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi
Locuinţei.
Art. 22 - Retrageri faţă de fâşia de protecţie a frontierei de stat - RGU
(1)Autorizarea executării construcţiilor în extravilan se face numai la distanţa de 500 m faţă de fâşia de
protecţie a frontierei de stat, către interior.
(2)Se exceptează de la prevederile alin. (1) punctele de control pentru trecerea frontierei, cu construcţiileanexă, terminalele vamale şi alte construcţii şi instalaţii care se pot amplasa cu avizul conform al organelor
de specialitate ale administraţiei publice şi cu respectarea prevederilor legale privind frontiera de stat a
României.
ARTICOLUL 3 – UTILIZARI INTERZISE


se interzic urmatoarele utilizari:



orice fel de constructii, in afara de cele necesare semnalizarii, supravegherii – dezvoltarii
infrastructurii aeroportuare



orice fel de plantatii, care , prin natura lor, pot atrage pasari, sau animale – pentru eliminarea
riscului de coliziune



orice fel de utilizari care contravin categoriilor de servituti aeronautice civile



lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice



orice lucrari de terasament care pot provoca scurgerea apelor pe parcele vecine sau care impiedica
evacuarea si colectarea apelor meteorice

AMPLASAMENT 9 – STRADA AVIATORILOR NR. 7 – CONSTRUIRE HANGAR AERONAVE
UTR I1 – ZONA INDUSTRIALA

GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI
I 1 – Functiunea dominanta – zona industriala
SECTIUNEA I – UTILIZARE FUNCTIONALA
I1 - Functiunea dominanta – zona industriala
ARTICOLUL I – UTILIZARI ADMISE


institutii, servicii si echipamente publice si private



sedii de companii si firme, servicii pentru intreprinderi, proiectare, cercetare, expertize, consultanta in
diferite domenii si alte servicii profesionale



unitati de productie industriale – activitati industriale nepoluante pentru mediu



activitati de constructii, servicii



sedii de organizatii profesionale



accese carosabile , accese pietonale



infrastructura tehnico-edilitara



parcaje la sol si subterane



spatii libere pietonale, pasaje pietonale



spatii plantate, scuaruri

ARTICOLUL 2 – UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI


functiuni care admit accesul publicului - permanent, sau conform unui program de functionare specific



respectarea regimului de aliniere prevazut prin PUZ



respectarea zonei de protectie fata de zone mixte – locuinte si servicii - 15 m



respectarea zonei de protectie si a zonei de siguranta fata de infrastructura aeroportuara

ORDINUL MINISTRULUUI TRANSPORTURILOR NR. 493/2007 – M.O. P I NR. 437/28.06.2007 – pentru
aprobarea Reglementarii aeronautice civile Romane privind stabilirea servitutilor aeronautice civile si a
zonelor cu servituti aeronautice civile RACR-SACZ ed. 03/2007


in conformitate cu Reglementarea Aeronautica Civila – sunt impuse conditii de protectie ale culoarului de
zbor, zone de protectie a infrastructurii aeroportuare – in vederea asigurarii sigurantei de zbor



zone de protectie – zona adiacenta amplasamentelor mijloacelor de navigatie aeriana si meteorologice,
indiferent de proprietar, delimitata cu scopul de a preveni interferentele negative de orice natura, directe
si/sau indirecte, asupra performantelor operationale ale acestor mijloace – in interesul sigurantei zborului



zone de siguranta – zona adiacenta unui aerodrom, indiferent de proprietar, definita cu scopul de a limita
inaltimea obstacolelor si de a preveni efectele negative de orice natura, directe si/sau indirecte, asupra
operarii aeronavelor si ansamblului activitatilor aeronautice – in interesul sigurantei zborului aeronavelor
si securitatii aeronautice

Toate constructiile industriale – in zona - se vor autoriza cu Avizul Autoritatii Aeronautice si vor

respecta servitutile impuse prin ORDINUL MINISTRULUI TRANSPORTURILOR NR. 493/2007
ORDINUL MINISTRULUI TRANSPORTURILOR NR. 493/2007 – M.O. P I NR. 437/28.06.2007 – pentru



aprobarea Reglementarii aeronautice civile Romane privind stabilirea servitutilor aeronautice civile si a
zonelor cu servituti aeronautice civile RACR-SACZ ed. 03/2007
CAPITOLUL III Zone cu servituţi aeronautice civile
3.1. Generalităţi
3.1.1. În funcţie de particularităţile fiecărui teren de aeronautică civilă, proiecţiile orizontale ale suprafeţelor
de limitare a obstacolelor, ale suprafeţelor de protecţie a procedurilor de apropiere instrumentală, ale
suprafeţelor de protecţie a mijloacelor de navigaţie aeriană, ale altor categorii de suprafeţe sau cerinţe
aeronautice (după caz) definesc la sol (forma, dimensiuni, orientare) zona corespunzătoare aflată sub
incidenţa servituţilor aeronautice civile.
3.1.2. Zonele cu servituţi aeronautice civile sunt:
1. zonele de siguranţă asociate unui aerodrom, definite în funcţie de:
a) caracteristicile fizice şi de operare ale aerodromului;
b) caracteristicile suprafeţelor de limitare a obstacolelor;
c) caracteristicile suprafeţelor de protecţie a procedurilor de apropiere instrumentală;
d) amenajarea şi dotarea tehnică de referinţă ale aerodromului;
e) tipul şi caracteristicile tehnice ale echipamentelor de radionavigaţie din zona de aerodrom;
f) programul de dezvoltare şi/sau modernizare a aerodromului şi a mijloacelor de navigaţie aeriană aferente;
g) cerinţele reglementărilor aeronautice naţionale şi/sau internaţionale aplicabile;
2. zonele de protecţie asociate mijloacelor de navigaţie aeriană, definite în funcţie de:
a) tipul şi caracteristicile tehnice ale mijloacelor în cauză;
b) caracteristicile suprafeţelor de protecţie ale mijloacelor respective;
c) programul de dezvoltare şi/sau modernizare a mijloacelor de navigaţie aeriană;
d) cerinţele reglementărilor aeronautice naţionale şi/sau internaţionale aplicabile;
3. regiunile de control al traficului aerian din vecinătatea aerodromurilor, definite în funcţie de:
a) criteriile operaţionale specifice;
b) reţeaua căilor aeriene;
c) caracteristicile suprafeţelor de acoperire ale mijloacelor de navigaţie aeriană;
d) programul de dezvoltare şi/sau modernizare din domeniul aeronautic civil;
e) cerinţele reglementărilor aeronautice naţionale şi/sau internaţionale aplicabile.
3.1.3. (1) Definirea zonelor cu servituţi aeronautice civile implică precizarea următoarelor elemente:
amplasare, formă, orientare, dimensiuni/limite, caracteristici/condiţii, restricţii, obligaţii etc.
(2) Elementele/caracteristicile zonelor cu servituţi aeronautice civile pot suferi modificări în timp, ca urmare a
modificării prevederilor reglementărilor aeronautice naţionale şi internaţionale aplicabile, dezvoltării
terenurilor de aeronautică civilă, modernizării mijloacelor de navigaţie aeriană etc.
3.2. Zone de siguranţă
3.2.1. (1) Cu scopul limitării înălţimii obstacolelor, se stabilesc următoarele suprafeţe de siguranţă, în
condiţiile pct. 3.1.2 subpct. 1:
1.1. în perimetrul aerodromurilor pentru avioane:
a) banda pistei de decolare-aterizare;
b) prelungiri de oprire;
c) prelungiri degajate;
d) suprafaţa de siguranţă la capătul pistei;
e) banda căilor de rulare;
(2) Zonele de siguranţă corespunzătoare suprafeţelor de siguranţă menţionate la alin. (1) fac obiectul
reglementărilor aeronautice privind controlul obstacolelor şi celor referitoare la autorizarea/certificarea şi
exploatarea tehnică a aerodromurilor.
3.2.2 În interesul siguranţei zborului, în cuprinsul zonelor precizate la pct. 3.2.1 alin. (2), sunt interzise:
a) amplasarea, construirea şi/sau instalarea de obiective noi (împrejmuiri, drumuri, amenajări etc.), fără
avizul de specialitate al Autorităţii Aeronautice Civile Române (AACR), inclusiv garduri, căi de rulare,
platforme, mijloace de navigaţie aeriană (electronice şi/sau vizuale) şi meteorologice;
b) denivelarea terenului peste limitele specifice admise de reglementările aeronautice de profil;
c) prezenţa obstacolelor fixe sau mobile, cu excepţia mijloacelor de navigaţie aeriană (electronice şi/sau
vizuale) care nu pot fi înlăturate din motive operaţionale şi care trebuie să aibă structuri constructive şi/sau
de montaj frangibile;
d) vegetaţia şi/sau culturile agricole neadecvate, care atrag ori favorizează concentrarea păsărilor sau
animalelor sălbatice;

e) trecerea de fire electrice sau cabluri, altele decât cele instalate pentru buna desfăşurare a activităţilor
aeronautice;
f) prezenţa surselor de radiofrecvenţă care pot interfera cu mijloace de navigaţie aeriană;
g) accesul neautorizat al persoanelor, vehiculelor sau animalelor;
h) sursele potenţiale de incendiu, de explozie etc.;
i) orice alte construcţii, amenajări şi/sau activităţi care afectează sau pot afecta siguranţa operaţiunilor de
aerodrom.
aerodrom.
3.2.3. (1) Cu scopul limitării înălţimii obstacolelor, se stabilesc următoarele suprafeţe de siguranţă, în
condiţiile pct. 3.1.2 subpct. 1:
1.1. în vecinătatea aerodromurilor pentru avioane:
a) suprafaţa orizontală exterioară;
b) suprafaţa conică;
c) suprafaţa orizontală interioară;
d) suprafaţa de apropiere;
e) suprafaţa interioară de apropiere;
f) suprafaţa de tranziţie;
g) suprafaţa interioară de tranziţie;
h) suprafaţa de aterizare întreruptă;
i) suprafaţa de urcare la decolare;
(2) Zonele de siguranţă corespunzătoare suprafeţelor de siguranţă menţionate la alin. (1) fac obiectul
reglementărilor aeronautice privind controlul obstacolelor şi celor referitoare la autorizarea/certificarea şi
exploatarea tehnică a aerodromurilor.
3.2.4. În interesul siguranţei zborului, în cuprinsul zonelor de siguranţă precizate la pct. 3.2.3 alin. (2), sunt
interzise fără avizul prealabil al AACR:
a) amplasarea, construirea şi/sau instalarea de obiective noi (clădiri, structuri, amenajări etc.), inclusiv
construcţiile şi echipamentele/instalaţiile destinate activităţilor aeronautice;
b) realizarea de construcţii sau instalaţii, precum şi desfăşurarea de activităţi care, prin natura lor ori prin
procesul de funcţionare, afectează sau pot afecta siguranţa zborului (obiective care produc fum ori ceaţă
artificială, sisteme de iluminat care pot determina confuzii în identificarea sistemului de balizare luminoasă a
pistei şi/sau a dispozitivului luminos de apropiere etc.);
c) amplasarea şi funcţionarea surselor de emisie care pot produce interferenţe sau perturbaţii în funcţionarea
mijloacelor de navigaţie aeriană;
funcţionarea mijloacelor de navigaţie aeriană;
d) amplasarea şi exploatarea obiectivelor care atrag şi favorizează concentrarea păsărilor sau animalelor
sălbatice (unităţi de morărit, silozuri, culturi agricole neadecvate, depozite, magazii, gropi de gunoi,
decantoare etc.);
e) orice alte obiective (construcţii, amenajări, activităţi) care afectează sau pot afecta siguranţa zborului.
3.2.5. Cerinţele de limitare a obstacolelor aplicabile unui aerodrom pentru avioane se diferenţiază în funcţie
de caracteristicile fizice ale pistei (pistelor) aerodromului şi de tipul operaţiunilor aeriene executate sau avute
în vedere să se execute, pe baza unui cod de referinţă, care asociază date privind facilităţile de
infrastructură şi tipurile de aeronave care ar putea opera pe aerodromul respectiv.
Art. 21 - Amplasarea faţă de aeroporturi - RGU
Autorizarea executării construcţiilor în vecinătatea terenurilor aferente aeroporturilorşi a culoarelor de
siguranţă stabilite conform legii se face cu avizul conform al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi
Locuinţei.
Art. 22 - Retrageri faţă de fâşia de protecţie a frontierei de stat - RGU
(1)Autorizarea executării construcţiilor în extravilan se face numai la distanţa de 500 m faţă de fâşia de
protecţie a frontierei de stat, către interior.
(2)Se exceptează de la prevederile alin. (1) punctele de control pentru trecerea frontierei, cu construcţiileanexă, terminalele vamale şi alte construcţii şi instalaţii care se pot amplasa cu avizul conform al organelor
de specialitate ale administraţiei publice şi cu respectarea prevederilor legale privind frontiera de stat a
României.

ARTICOLUL 3 – UTILIZARI INTERZISE


se interzic urmatoarele utilizari:



activitati productive poluante, cu risc tehnologic, sau incomode



activitati sau constructii de orice natura, care – prin natura activitatilor, sau conformare,
amplasare, inaltime, echipamente, finisaje etc. - contravin servitutilor impuse de asigurarea
protectiei si sigurantei zborului – in zone de protectie/ zone de siguranta ale activitatilor
aeroportuare



lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile de pe
parcelele vecine



orice lucrari de terasament care pot provoca scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica
evacuarea si colectarea apelor meteorice

SECTIUNEA II – CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE A CLADIRILOR
ARTICOLUL 5 – AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT


conform reglementarilor PUZ

ARTICOLUL 6 – AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE
PARCELELOR – conform RGU, codul Civil
ARTICOLUL 7 – AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA– conform
RGU
ARTICOLUL 8 – CIRCULATII SI ACCESE


orice parcela este construibila, numai daca dispune de acces carosabil dintr-o circulatie publica



in cazul fronturilor continui la strada, se va asigura acces carosabil printr-un pasaj astfel dimensionat
incat sa permita accesul autovehiculelor pentru stingerea incendiilor



se va asigura acces la parcaj , din circulatia aferenta incintei, cu acces din circulatia carosabila.



se va separa circulatia si accesul publicului vizitator, de acela al personalului angajat



este obligatorie, in toate cazurile, asigurarea accesului in spatiile publice, a persoanelor cu disabilitati
locomotorii

ARTICOLUL 9 – STATIONAREA AUTOVEHICULELOR


stationarea autovehiculelor necesare functionarii diferitelor activitati se admite in interiorul parcelei, deci
in afara circulatiilor publice



se va asigura numarul normat de locuri de parcare, conform Anexa 5 – Parcaje – din RGU



se recomanda ca gruparea prin cooperare a parcajelor la sol sa se realizeze in suprafete dimensionate
si dispuse astfel incat sa permita ulterior, o data cu cresterea indicelui de motorizare, construirea unor
parcaje supraterane



pentru un numar suplimentar de locuri de parcare, in viitor, in cazul in care se va dovedi necesar, se va
realiza – cu respectarea si prin prezentarea formelor legale – sau concesiona, un parcaj colectiv, dispus
in zona adiacenta

ARTICOLUL 10 – INALTIMEA MAXIMA ADMISA A CLADIRILOR
UTR I1 – P+1
Inaltimea maxima a constructiilor va fi stabilita in conformitate cu Ordinul M.T. NR. 493/2007 si va fi
autorizata numai cu Avizul Autoritatii Aeronautice – respectand limita de obstacolare – zona de

protectie si zona de siguranta – a infrastructurii aeroportuare


pot fi adaugate suplimentar unul sau doua niveluri in functie de volumetria caracteristica a zonei



calcanele ce raman vizibile vor fi tratate arhitectural astfel incat sa nu devina agresive si sa creeze
diconfort vizual

ARTICOLUL 11 – ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR


aspectul cladirilor va fi subordonat cerintelor specifice unei diversitati de functiuni si exprimarii
prestigiului investitorilor, cu conditia realizarii unui ansamblu compozitional care sa tina seama de rolul
social al strazii, de particularitatile sitului, de caracterul general al zonei si de arhitectura cladirilor din
vecinatate cu care se afla in relatii de vizibilitate – cu respectarea conditionarilor O. M.T. NR. 493/2007



aspectul cladirii va exprima caracterul si reprezentativitatea functiunii si va raspunde exigentelor actuale
ale arhitecturii europene de coerenta si eleganta



pentru firme, afisaj si mobilier urban se va asigura coerenta pe artera principala – cu respectarea
conditionarilor O. M.T. NR. 493/2007

ARTICOLUL 12 – CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA


racorduri la retelele edilitare publice existente



se va asigura posibilitatea racordarii la sistemele moderne de telecomunicatii – cu respectarea
conditionarilor O. M.T. NR. 493/2007



se va avea in vedere modul de evacuare a apelor pluviale de pe spatiile publice – trotuare, pavimente,
accese – pentru evitarea producerii ghetii in perioadele reci ale anului



se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor pluviale de pe spatiile rezervate
pietonilor, din spatiile mineralizate, si din spatiile plantate cu gazon



se interzice dispunerea pe fatade a antenelor TV- satelit , a antenelor pentru telefonia mobila si
dispunerea vizibila a cablurilor TV



se interzice dispunerea pe terasele cladirii – cu exceptia telecomunicatiilor speciale - a antenelor TVsatelit , a antenelor pentru telefonia mobila si dispunerea vizibila a cablurilor TV

ARTICOLUL 13 – SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE


in spatiile verzi exterioare la aliniament la traseul Dc 89 , minim 40% din suprafata va fi prevazuta cu
plantatii inalte



plantatia inalta – va respecta conditionarile O. M.T. NR. 493/2007 – privind zone de protectie si
siguranta a infrastructurii aeroportuare.



terenul care nu este ocupat cu constructii, platforme si circulatii, va fi plantat cu gazon si arbori – 1
arbore/100 mp



se recomanda ca terasele neutilizabile ale cladirilor sa fie amenajate ca spatii verzi, pentru ameliorarea
microclimatului



parcajele la sol vor fi plantate cu 1 arbore / 4 locuri parcare si vor fi inconjurate de gard viu H=1,20 m

ARTICOLUL 14 – IMPREJMUIRI


se recomanda separarea spre strada cu imprejmuiri transparente, dublate cu gard viu in zonele in care
nu se realizeaza accese carosabile



portile de acces carosabil vor fi metalice transparente si vor glisa pe sine orizontale



se recomanda utilizarea elementelor de mobilier urban si a plantatiilor , realizate la aliniament



imprejmuirea pe limite laterale si pe limita posterioara – va fi opaca si la inaltimea de 2,20 m, pentru a
nu permite vizibilitatea si intruziuni infractionale, sau animale.

SECTIUNEA III – POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI
ARTICOLUL 15 – P.O.T. - PROCENT DE OCUPARE A TERENULUI
UTR I1 - ZONA INDUSTRIALA -

P.O.T. Maxim propus = 80%,

ARTICOLUL 16 – C.U.T. - COEFICIENT DE UTILIZARE A TERENULUI
UTR I1 - ZONA INDUSTRIALA -

C.U.T. Maxim propus = 1,6

