
 

 

 

Dispunerea însemnelor de înmatriculare: 

- Pe aripa stângă, pe intrados, la aceeași distanță de bordul de atac și bordul de fugă 

al aripii, dispuse astfel încât să poată fi citite de la stânga la dreapta când se 

privește de la sol, opus sensului de zbor al aeronavei; 

- Pe cele două fețe laterale ale fuselajului, la mijlocul distanței dintre bordul de 

fugă al aripii și ampenaj. 



 

SCHIȚĂ DIMENSIUNI ÎNSEMNE – INTRADOS ARIPĂ STÂNGA 

 

 

D1 = ____________     L = _____________ 

D2 = ____________     G = _____________ 

H = _____________     S = _____________ 

W = _____________      

 

Note: 

D1 – distanța între bordul de atac al aripii și marginea superioară a însemnelor 

D2 – distanța între marginea inferioară a însemnelor și bordul de fugă al aripii 

(însemnele vor fi poziționate la distanțe egale față de bordul de atac și bordul de fugă ale 

aripii) 

H – înălțimea caracterelor (minim 50 cm) 

W – lățimea unui caracter (egală cu 2/3 din înălțimea H) 

G – grosimea liniei caracterelor (egală cu 1/6 din înălțimea H a caracterelor) 

S – spațiul dintre caractere (minim ¼ din lățimea W a caracterelor) 

L – lungimea însemnelor de identificare 

 

 

 
Tip/model aeronavă: _________________________________________________________     

Însemne înmatriculare: _________________________________________________________ 

Serie aeronavă: ______________________________________________________________ 

Data depunerii: ______________________________________________________________ 

Nume, prenume și semnătură solicitant: _________________________________________ 



 

SCHIȚĂ DIMENSIUNI ÎNSEMNE – FUSELAJ LATERAL 

 

 

D1 = ____________     L = _____________ 

D2 = ____________     G = _____________ 

H = _____________     S = _____________ 

W = _____________      

 

Note: 

D1 – distanța între bordul de fugă al aripii și marginea stângă a însemnelor 

D2 – distanța între marginea dreaptă a însemnelor și ampenaj 

(însemnele vor fi poziționate la distanțe egale față de bordul de fugă al aripii și ampenaj) 

H – înălțimea caracterelor (minim 30 cm) 

W – lățimea unui caracter (egală cu 2/3 din înălțimea H) 

G – grosimea liniei caracterelor (egală cu 1/6 din înălțimea H a caracterelor) 

S – spațiul dintre caractere (minim ¼ din lățimea W a caracterelor) 

L – lungimea însemnelor de identificare 

 

 

 
Tip/model aeronavă: _________________________________________________________     

Însemne înmatriculare: _________________________________________________________ 

Serie aeronavă: ______________________________________________________________ 

Data depunerii: ______________________________________________________________ 

Nume, prenume și semnătură solicitant: _________________________________________ 


