ROMÂNIA
AUTORITATEA AERONAUTIC CIVIL ROMÂN
ROMANIAN CIVIL AERONAUTICAL AUTHORITY

Autoritatea Aeronautic Civil Român

CERERE DE ÎNM ATRICUL ARE

C tre:

AUTORITATEA AERONAUTIC CIVIL ROMÂN

Aceast cerere este f cut în conformitate cu Codul Aerian, cap.IV, art. 17-20 i cu
RACR-47 "Înmatricularea Aeronavelor Civile".
Sec iunea 1 - Detalii privind persoanele implicate
1.1. Proprietar:
Numele i prenumele:*
Denumirea i forma juridic :**

Cet enia:
Na ionalitatea:

Adresa complet a proprietarului aeronavei:
Nr. de înmatriculare din Registrul
Comer ului:

Cod fiscal:

Telefon:

Fax:

1.2. De in tor: (se va completa în cazul în care de in torul este diferit de proprietar)
Numele i prenumele: *
Denumirea i forma juridic : **

Cet enia:
Na ionalitatea:

Adresa complet a de in torului aeronavei:
Nr. de înmatriculare din Registrul
Comer ului:**

Cod fiscal:**

Telefon:

Fax:

Sec iunea 2 - Detalii privind aeronava
Fabricantul aeronavei:

Tipul aeronavei i modelul:

Num rul de fabrica ie:

Marca de ordine rezervat :

Baza principal de operare:

Culoarea în care este vopsit aeronava:

Culoarea însemnelor de înmatriculare:

* - pentru persoane fizice
** - pentru persoane juridice
Formular AACR-DN-220

Sec iunea 3 - Documente ce sunt transmise împreun cu aceast cerere (se bifeaz ce
corespunde):
Titlul de proprietate sau, dup caz titlul de de inere înso it de acordul scris al proprietarului în
vederea înmatricul rii.
Documente referitoare la situa ia anterioar a aeronavei în ceea ce prive te înmatricularea,
conform RACR 47.70 (de ex. Certificat de Neînmatriculare, Certificat de Radiere, etc..), i
anume: ____________________________________________.
Schema de dispunere a însemnelor de înmatriculare, stabilite conform RACR 47.60 (6).

Observa ii (dac este cazul):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Sec iunea 4 - Declara ie i certificare
Subsemnatul, ___________________________, am întocmit prezenta cerere de
înmatriculare în calitate de ______________________(director, reprezentant, mandatar),
fiind
împuternicit
în
acest
scop
de
c tre
____________________________________(numele de in torului/ proprietarului). Prin
semn tura de mai jos certific corectitudinea tuturor datelor furnizate în cuprinsul acestei
cereri.
Semn tura i tampila
_________________

Data:

Spa iu destinat A.A.C.R.:
AVIZ DE CONFIRMARE A PL

II:

________________________________
(numele, prenumele, semn tura)

Data:_________________

AVIZ JURIDIC:

________________________________
(numele, prenumele, semn tura)

Data:_________________

