
IDENTIFICARE AERONAVĂ 

1. Cerere tip, conform modelului din Anexa 1 (original) , împreună cu: 

(i) Document de identitate al proprietarului (copie), dacă aeronava aparține unei 

persoane fizice române ori unui cetățean străin cu domiciliul sau reședința în România, 

sau 

(ii) Certificat de înregistrare al persoanei juridice (copie) , dacă proprietarul aeronavei este 

o persoană juridică, însoțit de: 

(a) Documentul de identitate al persoanei ce va reprezenta firma (copie); 

(b) Împuternicire din partea administratorului persoanei juridice (original). 

2. * Opis cu conținutul dosarului aeronavei (denumire document, număr de pagini). 

Poate fi scris și pe verso la cerere (Anexa 1). 

3. * Actul de proprietate al aeronavei (copie)(traducere legalizată pentru cele din import), sau 

declarație de proprietate (original) pentru aeronavele construite de solicitant. 

4. * Manualul/manualele de utilizare și întreținere. Manualele vor fi completate de către 

proprietar acolo unde producătorul aeronavei a prevăzut acest lucru (tabele de cântărire și 

centraj). 

5. * Fotografii ale aeronavei și, după caz, ale sistemelor, echipamentelor, instalațiilor, 

instrumentelor și aparatelor de bord cu care este prevăzută și va fi utilizată/operată aeronava 

(echipamente radio, dispozitive de remorcaj, flotoare, schiuri etc.), făcute cu acestea montate 

pe aeronavă, astfel încât aeronava să poată fi ușor identificată și definită pe baza acestora. 

6. Certificat de radiere/neînregistrare emis de autoritatea competentă a statului exportator 

(original), pentru aeronavele din import. Motoparapantele sunt exceptate de la depunerea 

acestui document. 

7. Livret aeronavă (copie), pentru aeronavele din import, sau 

8. * Declarație notarială a fostului proprietar, pentru aeronavele care sunt din import și pentru 

care nu a fost depusă o copie după livret datorită faptului că nu este obligatorie deținerea unui 

livret în statul de proveniență. Declarația trebuie să precizeze dacă aeronava îndeplinește sau nu 

cerințele de a fi admisă la zbor în statul de proveniență cât și activitatea de zbor a celulei, 

motorului și elicei. 

9. Două fotografii color în care să se observe însemnele de identificare și un desen cu 

dimensiunile, culoarea și amplasarea acestora. 

10. Adresa pentru rezervarea însemnelor de identificare, dacă solicitantul a optat pentru aceasta.  

11. Declarație de cunoaștere limba engleză, dacă manualele sunt întocmite în limba engleză. 

 

*Aceste documente trebuie autentificate de către solicitant prin semnătura acestora, 

menționarea datei și precizarea că aparțin aeronavei respective (tip/model, serie). 

 


