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Către: DIRECȚIA CERTIFICARE 

SERVICIUL AERONAVE ULTRAUȘOARE MOTORIZATE 

 

DECLARAȚIE PRIVIND CUNOAȘTEREA LIMBII ENGLEZE 
- ÎNMATRICULARE SAU CESIUNE AERONAVĂ –  

 

Secțiunea 1 – Datele proprietarului 

1.1 Persoană fizică 
 

Numitul (a) _______________________________________________, cetățenie ___________ 
născut (ă) la data de ___________, în localitatea _____________________________________, 
domiciliat(ă) în _________________________, str.__________________________________, 
nr. _______, bl. ______, sc. ________, et. ____, ap. ______, județ / sector 
_______________________, posesor (posesoare) al (a) actului de identitate (tip, serie, număr) 
_______________________, eliberat de ________________________, la data de ___________. 
 
1.2 Persoană juridică 
 

Numita _______________________________________________ (denumirea și forma juridică), 
naționalitate ______________, cu adresa în ________________________________, 
str.__________________________________, nr. _______, bl. ______, sc. ________, et. ____, 
ap. ______, județ / sector _______________________, nr. de înmatriculare din Registrul 
Comerțului _______________, Cod fiscal _______________. 
 
1.3 Date de contact 
 

Email:  Telefon:  

 

Secțiunea 2 – Datele aeronavei înmatriculate YR - ___________ 

Fabricant: Tipul aeronavei și modelul: 

  

Nr. de fabricație: Anul fabricației: Clasa aeronavei:* 

   
 

* Se va menționa, după caz, avion, elicopter, girocopter, motoparapantă, motodeltaplan sau dirijabil. 

 
Secțiunea 3 – Declarație 

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declarații,  
că dețin cunoștințe de limba engleză la un nivel suficient care să-mi permită utilizarea / 
operarea aeronavei ultraușoare,  pe baza informațiilor cuprinse în documentele din  dosarul 
tehnic şi / sau dosarul aeronavei  aflate în limba engleză. 
  
Totodată îmi asum responsabilitățile aferente în cazul în care aeronava este astfel utilizată / 
operată şi de către alte persoane decât subsemnatul, în conformitate cu prevederile 
reglementării RACR - CCO ULM, ediția în vigoare. 
 
Prezenta declarație constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea 
datelor menționate. 
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Secțiunea 4 – Certificare 

Subsemnatul (a) __________________________________, posesor (posesoare) al (a) actului de 
identitate (tip, serie, număr) _________________, eliberat de ________________________, 
la data de __________________, am întocmit prezenta declarație în calitate de 
__________________________ (proprietar / director). Prin semnătura de mai jos certific 
corectitudinea datelor furnizate în cuprinsul acestei declarații. 
 
 

Semnătura și ștampila:         Data: _________________
     

_________________________ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- VALABIL DOAR IMPRIMAT FAȚĂ-VERSO - 
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