
CERERE PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI 
AUTORITĂŢII AERONAUTICE CIVILE ROMÂNE

DATE IDENTIFICARE BENEFICIAR

DENUMIRE/NUME, PRENUME  ____________________________________________ 
Persoană juridică / Persoană fizică 

NUME, PRENUME REPREZENTANT  ________________________________________ 
Se completează pentru persoanele juridice, dacă este cazul 

LOCALITATE  ________________________________ 

TIP ENTITATE 

municipiu/oraș/comună și sat 
str.  _____________________________________ nr.  ______ 

bl.  _____ sc.  _____ et.  _____ ap.  _____ Rest adresă   ____________________________________ 
Se completează în cazul în care adresa dvs. conține și alte informații 

Județ/Sector   _______________________________ DESTINATAR   _______________________________________ 

Nr. Telefon    ________________________________ E-mail   ____________________________________________

CONȚINUT/SCOP/OBIECTIV    ________________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________ 
Titlul documentației. Se completează  
conform Certificatului de Urbanism 

CERTIFICAT DE URBANISM  

Nr.  _______________   din data   _______________  emis de   ________________________________________________ 

  Valabilitate  ____________________   prelungire Certificat de Urbanism   ______________________ . 
până la data de până la data de 

BENEFICIAR(i)    ____________________________________________________________________________________ 

AMPLASAMENT OBIECTIV 

LOCALITATE   _______________________________   str.   _____________________________________   nr.   _______ 

Rest adresă   __________________________________________________________  ,  județ   ___________________   ,  

nr. cad.    _________________________________________    CF nr.  _________________________________________.  

municipiu/oraș/comună și sat 

Conform Certificat de Urbanism 

bl., sc., et., ap. sau Tarla și Parcelă  

 ADRESĂ DE CORESPONDENȚĂ, DATE DE CONTACT Se completează cu date valabile în vederea comunicării 
informațiilor și expedierii avizului final prin poștă. 

 INFORMAȚII DESPRE DOCUMENTAȚIE Se completează conform Certificatului de Urbanism.

P.U.D. Plan Urbanistic de Detaliu

D.T.A.C. Documentație Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire

PENTRU DOCUMENTAȚIA: 

P.U.Z. Plan Urbanistic Zonal P.U.G Plan Urbanistic General

D.T.A.D. Documentație Tehnică pentru obținerea Autorizației de Desființare

P.M.U. Plan de Mobilitate UrbanăP.A.T.J. Plan de Amenajare a Teritoriului Județean

P.A.T.N.  Plan de Amenajare a Teritoriului Național

Selectați tipul de documentație: 

Tipuri de documentații pentru care s
 

e eliberează avizul AACR:

INFORMAȚII SUPLIMENTARE 

Adresă de corespondență și depunere documentații: AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ, Bucureşti, sector 1, România
Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr.38-40, RO-013695,  Tel: +40.21.208.15.08, Fax:+40.21.208.15.72/ 21.233.40.62, Telex: LRBBYAYA, BUHTOYA, www.caa.ro 

Pentru obținerea avizului AACR, documentația poate fi depusă și prin email la adresa registratura@caa.ro 

D.T.O.E. Documentație Tehnică pentru organizarea Execuției Lucrărilor

S.F. Studiu de Fezabilitate

D.A.L.I. Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție

P.A.T.Z. Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal

P.A.T.Z.R. Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal

Regional

Anexa nr. 2 la Decizia Directorului General al R.A. AACR nr  D306/26.06.2020

https://edirect.e-guvernare.ro/


Pentru următoarele tipuri de documentații: SF, DALI, DTAC, DTAD, DTOE, PT

Cerere

Certificat de urbanism în termen de valabilitate
Documentația cu măsurători în sistem WGS 84 executată numai de către specialiști autorizați în domeniul geodeziei care 
fac dovada dreptului de semnătură conform legislației aplicabile
Plan de situaţie privind amplasamentul obiectivului pe teren (scara 1:25.000 sau 1:5.000)

Plan de situaţie privind poziţia obiectivului în amplasament (scara 1:1000, 1:500 sau 1:200)
Secţiuni caracteristice, profile transversale sau fațade cotate corespunzător, prin care se evidenţiază înălţimea maximă 
față de cota terenului natural (CTN), (scara 1:500, 1:200)
Memoriu tehnic 

Notă: AACR poate accepta şi planşe lizibile la alte scări, corespunzătoare obiectivului în cauză.
Pentru următoarele tipuri de documentații: PUG

Cerere

Certificat de urbanism în termen de valabilitate
Documentația cu măsurători în sistem WGS 84 (se vor prezenta în cadrul documentației zonele cu servituți aeronautice 
care grevează UAT -ul)
Planşa Încadrare în teritoriu,  sc.1/25000

Planşa Reglementări urbanistice, sc.1/5000 sau 1/10000.

Regulament local de urbanism

Memoriu tehnic 

Pentru următoarele tipuri de documentații: PUZ
Cerere

Certificat de urbanism în termen de valabilitate
Documentația cu măsurători în sistem WGS 84 executată numai de către specialiști autorizați în domeniul geodeziei care 
fac dovada dreptului de semnătură conform legislației aplicabile
Planşa Încadrare în teritoriu,  sc.1/25000

Planşa Reglementări urbanistice, sc.1/1000, 1/2000 sau 1/5000

Regulament local de urbanism.

Memoriu general.

Pentru următoarele tipuri de documentații PUD

Pentru următoarele tipuri de documentații PATN, PATZR, PATJ, PMU, PATZ

Cerere

Certificat de urbanism în termen de valabilitate
Documentația cu măsurători în sistem WGS 84 executată numai de către specialiști autorizați în domeniul geodeziei care 
fac dovada dreptului de semnătură conform legislației aplicabile
Planşa Încadrare în zonă,  sc.1/2000

Planşa Reglementări urbanistice, sc.1/500 sau 1/1000

Planşa Posibilităţi de mobilare urbanistică

Memoriu general.

Cerere

Extras din părțile scrise şi desenate – piesele specifice secțiunii Transporturi, întocmite conform prevederilor Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a 
documentaţiilor de urbanism din 26.02.2016 şi a altor acte normative aplicabile

Documentația cu măsurători în sistem WGS 84 (se va prezenta în cadrul documentației în funcție de tipul acesteia)

Certificat de urbanism în termen de valabilitate

Îmi exprim acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice 
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și am luat cunoștință de prevederile art. 4.1 din RACR AVZ, ed.2/2020  

Data Semnătura
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