BALIZE/LUMINI DE SEMNALIZARE LUMINOASĂ PENTRU AVIAȚIE
(REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ privind stabilirea zonelor cu servituţi aeronautice civile și a condiţiilor de
avizare a documentațiilor tehnice aferente obiectivelor din aceste zone sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigația
aeriană și/sau pot afecta siguranța zborului pe teritoriul și în spațiul aerian al României RACR-ZSAC, ediţia 1 / 2015)

Balize sau luminile de semnalizare pentru aviație sunt dispuse pe: clădiri înalte;
poduri; macarale, antene, instalații, echipamente, coșuri de fum, turbine eoliene, piloni,
sonde și alte structure etc. și pot constitui obstacole pentru navigația aeriană în zonele
supuse servituților aeronautice, dacă nu sunt aprinse în condiții de vizibilitate redusă.
Obstacol - orice obiect fix (natural sau artificial, temporar ori permanent) sau mobil ori părţi ale
acestuia, care prin localizare, proprietăţi fizice, caracteristici constructive şi/sau funcţionale afectează
ori poate afecta siguranţa zborului.

Balizele se instalează pe structure mai mari sau egale cu 45 m și mai mici sau egale cu
150m pentru desfășurarea în condiții de siguranță a activităților specific de survol.
1. Primăria Sectorului 1, respectiv Consiliul Local Sector 1, nu are în subordine
imobile, poduri, antene, macarale, etc. pe care sunt instalate balize de semnalizare
luminoasă pentru aviație.
2. Primăria Sectorului 1 nu are în evidență obiectivele operatorilor economici sau ale
instituțiilor centrale, care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană şi/sau care
pot afecta siguranţa zborului, funcționarea balizelor de semnalizare luminoasă
dispuse pe clădiri, poduri, antene etc. este în atribuția persoanelor juridice care au în
administrare sau proprietate astfel de obiective.
3. Pentru imobilele cu regim mare de înălțime, Autorizațiile de construire se emit după
obținerea Avizului de amplasament de la Autoritatea Aeronautica Civilă Română.
4. Pentru zonele protejate din unitatea administrativ-teritorială Sector 1, emiterea
Autorizației de construire se eliberează de Primarul Municipiului București, în
conformitate cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.
279/2000 privind constituirea zonelor protejate de pe raza teritorială a Municipiului
București.

