
Anexa 1 la RACR – CCO ULM 

Nr. de înregistrare la 

autoritatea de certificare  

___________________      A P R O B 

       (conducătorul autorităţii de certificare) 
 

 

 Subsemnatul (a)_____________________________, născut (ă) la data de______________, 

în localitatea________________________,domiciliat (ă) în_______________________________, 

str.____________________________________, nr.__________, bl.___________, sc.__________, 

et.____, ap.________, judeţ / sector___________________________, cod poştal______________, 

telefon / fax ______________________, posesor (posesoare) al (a) actului de identitate (tip, serie, 

număr)__________________________________, eliberat de______________________________, 

la data de _____________, în calitate de _______________________________________________ 

(se va menţiona, dupa caz, calitatea de proprietar sau de constructor al aeronavei descrise mai jos, 

ori de împuternicit / reprezentant al acestora), de cetăţenie________________________________, 

rog a dispune efectuarea verificărilor la sol şi în zbor în vederea ____________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(se va menţiona, dupa caz, eliberării / prelungirii valabilităţii / certificatului de identificare / 

anexei la certificatul de identificare / certificatului de omologare / autorizaţiei de zbor), pentru 

aeronava ultrauşoară motorizată (ULM): tip / model_____________________________________, 

nr. de serie______________, an de construcţie________, clasa___________________________ 

(se va menţiona, după caz, avion, motodeltaplan, motoparapantă / motoparaşută, elicopter, 

autogir, dirijabil), însemnele de identificare YR -________(numai pentru cele care sunt deja 

identificate), echipamente opţionale________________________________________________ 

(se vor mentiona, dupa caz, echipamentele cu care este dotată aeronava şi cu care se solicită prin 

prezenta cerere autorizarea acesteia, respectiv flotoare, schiuri, paraşută, dispozitiv de remorcaj, 

instalaţie pentru pulverizare de substanţe), 

 constructorul aeronavei_____________________________________________________, 

 proprietarul aeronavei______________________________________________________. 

 Aeronava va fi prezentată în perioada___________________________________________, 

la (locul)________________________________________________________________________. 
 

 Declar că îmi asum toată  responsabilitatea, în conformitate cu legislaţia română în vigoare, 

asupra: exactităţii datelor înscrise în prezenta cerere şi a celor din documentaţia depusă în baza 

acesteia, păstrării conformităţii aeronavei cu dosarul aprobat al acesteia, precum şi pentru menţinerea 

stării de navigabilitate a aeronavei respective. În cazul modificării situaţiei aeronavei mă oblig să 

informez imediat autoritatea de certificare. 
 

 Menţiuni:_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Pe verso prezentei cereri se află opisul cu documentele anexate prezentei cereri 

 

Semnătura__________________________ 

 

Data____________________ 
 

Notă: Prezenta cerere va fi completată de către solicitant cu scris de mână şi este adresată 

autorităţii de certificare. 
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