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Către: DIRECȚIA CERTIFICARE 

SERVICIUL AERONAVE ULTRAUȘOARE MOTORIZATE 

 

DECLARAȚIE ECHIPAMENTE EMISIE 
- ÎNMATRICULARE, PRELUNGIRE, 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 am luat la cunoștință faptul că utilizarea echipamentelor de emisie pe aeronavă se face în 
baza unei autorizații iar operarea stației radio se face în baza unui certificat general de 
operator radiotelefonist ambele emise de către Autoritatea Națională pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicații.  
 
Am luat la cunoștință prevederile Codului Aerian al României privind obligativitatea de a 
deține la bord un dispozitiv funcțional de localizare care să se activeze în caz de urgență și 
acesta se află în evidențele Autorității Aeronautice Civile Române. 
 
Am luat la cunoștință prevederile Regulamentului (UE) nr. 1079/2012 al CE privind 
obligativitatea folosirii stațiilor radio cu ecart de 8.33, începând cu data de 01.01.2018, în 
zonele unde utilizarea unei stații radio este obligatorie.  
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Aeronava descrisă mai sus este/nu este echipată cu următoarele: 
 

 
MODEL SERIE 

MOD EMISIE SAU 
FRECVENȚA DE EMISIE 

STAȚIE RADIO 
   

TRANSPONDER 
   

ELT / PLB 
   

 
Dacă nu aveți aceste echipamente montate pe aeronavă treceți în tabel "nu are". 
 
Prezenta declarație constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea 
datelor menționate. 
 
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 / împuternicit). 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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