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NR. ÎNREGISTRARE SOLICITANT
NR. ÎNREGISTRARE AACR
CERERE
PENTRU AUTORIZAREA UNUI ZBOR SAU A UNEI SERII DE ZBORURI CU AERONAVE CIVILE MOTORIZATE FĂRĂ PILOT LA BORD, CARE URMEAZĂ A FI EFECTUATE SUB ÎNĂLŢIMEA MINIMĂ DE SIGURANŢĂ
I N S T R U C Ţ I U N I
Transmiteţi, în formă scanată, această cerere completată împreună cu documentele suport prin e-mail la AACR utilizând adresa zsis@caa.ro cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de efectuarea zborului sau a seriei de zboruri (dimensiunea totală maximă acceptată pentru documentele anexate este de 10MB). Răspunsul AACR va fi transmis prin e-mail şi/sau fax, la adresa, respectiv numărul de fax, comunicate de solicitant.
Hărţile/schiţele anexate trebuie să fie cât mai detaliate şi pot fi realizate utilizând orice aplicaţie disponibilă (ex: Google Earth, Google Maps, etc.). Acestea trebuie să prezinte limitele geografice de operare, direcţiile utilizate şi orice alte informaţii necesare determinării gradului de asigurare a siguranţei zborului.
DATE PRIVIND SOLICITANTUL
Solicitant:
     
(persoană fizică sau juridică, deţinătoare a aeronavei)
Reprezentat legal prin:
     
(în cazul persoanelor juridice se va specifica numele şi funcţia reprezentantului legal)
Adresa de corespondenţă:
     
Tel/fax:
     
e-mail:
     
DATE TEHNICE PRIVIND AERONAVA
Tip:
     
Identificare:
YR-D      
Codul de identificare:
     
MTOW (kg):
     
DATE PRIVIND OPERATORUL AERONAVEI
(se completează în cazul în care operatorul aeronavei diferă faţă de solicitant/reprezentant legal)
Nume:
     
Calificări relevante:
     
Experienţă relevantă:
     
DATE PRIVIND ZBORUL/SERIA DE ZBORURI
Zbor nr. 1
Tip operaţiune:
     
(filmare, fotografiere, aerofotogrammetrie, etc.)
Data/perioada operaţiunii:
     
Zona de operare:
     
(coordonate geografice, hartă/schiţă anexată, etc.)
Înălţimea de operare maximă (m sau ft):
     
Zbor nr. 2
Tip operaţiune:
     
Data/perioada operaţiunii:
     
Zona de operare:
     
Înălţimea de operare maximă (m sau ft):
     
Zbor nr. 3
Tip operaţiune:
     
Data/perioada operaţiunii:
     
Zona de operare:
     
Înălţimea de operare maximă (m sau ft):
     
Zbor nr. 4
Tip operaţiune:
     
Data/perioada operaţiunii:
     
Zona de operare:
     
Înălţimea de operare maximă (m sau ft):
     
Notă: În cazul în care sunt necesare mai multe zboruri vă rugăm să anexaţi un document care să conţină toate datele, după modelul din această cerere.
Documentele anexate prezentei cereri
	     
	     
	     
	     
	     
	     

Se vor anexa documente care să conţină cât mai multe din informaţiile următoare:
coordonate/hărţi/schiţe ale zonei/zonelor de operare solicitate (în cazul în care a fost solicitată înfiinţarea unui spaţiu aerian segregat se va specifica acest lucru indicându-se numărul de înregistrare al cererii);
descrierea pe scurt a operaţiunilor (operaţiuni de filmare/fotografiere de la punct fix la verticala zonei,filmare din zbor cu evitarea depăşirii zonei de operare, etc.);
copii ale documentelor aeronavei sau o procedură proprie care demonstrează operarea în siguranţă şi care descriu modul de gestionare a situaţiilor neprevăzute/cazurilor speciale (ex: cedare rotor/rotoare, interferenţe electro-magnetice, sistemul de determinare şi control al înălţimii, etc.);
copii ale documentelor/autorizaţiilor emise de alte state (dacă există);
copii ale documentelor de certificare (licenţe) deţinute de operatorul aeronavei (dacă există);
copia asigurării pentru daune produse terţilor, valabilă pe perioada(ele) solicitată(e);
DECLARAŢIA SOLICITANTULUI
Solicitantul/reprezentantul legal al solicitantului îşi asumă întreaga responsabilitate privind datele furnizate în prezenta cerere şi pentru respectarea strict a operării aeronavei pentru operaţiunile aeriene descrise mai sus.
Solicitantul/reprezentantul legal al solicitantului îşi asumă întreaga responsabilitate privind efectuarea informării aeronautice (NOTAM, meteo, etc.).
Data:
     
Semnătura:



