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……………………..………………………………………………... 

……………………………………………………………………14) 

Calitatea…..……..…………………………………... 

Numele şi prenumele………………………………. 

Semnătura…………………………………………... 

Sigiliul       

  

CERERE DE ÎNSCRIERE A  SARCINII 
 

Se completează de solicitantul-titularul (beneficiarul) sarcinii a 

cărei înscriere se solicită sau reprezentantul acestuia 

 

Se completează de agentul 

instrumentator 

 
………………………………………………………………….     1)  
cu domiciliul (sediul) în …………………………………………… 
…………………..…………………………………………………… 
solicit înscrierea în Registrul foilor de sarcini a  
…………….………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………     2) 
asupra aeronavei ………………….. 3) înregistrată în Registrul 
unic de înmatriculare sub însemnele de ………………. 4) la nr. 
de ordine………….….5) proprietate a ……………..………….. 
.……………………………………………………….…..………  6) 
cu domiciliul (sediul) în …………………………………………... 
………………………………………………………….………… 2)  
 a fost constituită prin ……………………………………………. 
……..……………………………………. …………….….…….. 7) 
care se anexează prezentei cereri, în copie şi în traducere în 
limba română, ambele autentificate potrivit legii române 
………………………………………………….…………..……  2) 
grevează aeronava de mai sus în stare de navigabilitate, 
precum şi următoarele 8) ………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………… 2) 
garantează plata la scadenţă a surselor reprezentând: 9) …. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………..   
…………………………………………………………………   10) 
…………………………………………………………………   11) 
 
 
Semnătura………. …. …………          …………………...    12)  

I.Cererea de faţă a fost înregistrată 
azi ………...……………………. sub 
Nr…………………. din Registrul de 
intrare şi ieşire a corespondenţei. 
Numele şi prenumele ..…….……… 
…………………………………….…. 
Semnătura .………………………… 
Sigiliul 
 
II. Avizul agentului instrumentator 
13)  .…...………………………….… 
………………………………………. 
………………………………………. 
Numele şi prenumele …………..… 
………………………………………. 
Semnătura …………………………. 
Sigiliul 
 
III. Urmare a aprobării Autorităţii 
Aeronautice Civile Române sarcina 
a fost înscrisă în Registrul foilor de 
sarcini la data de ……….…….……. 
emiţându-se adeverinţa ……...…… 
Nr. ………………şi menţionată 
în Foaia matricolă a aeronavei din 
Registrul unic de înmatriculare 
Numele şi prenumele ………...…… 
…………………………………….…. 
 
Semnătura ………………...……….. 
Sigiliul 
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1) Numele (denumirea) titularului sarcinii; 

2) Denumirea sarcinii; 

3) Denumirea tipului aeronavei; 

4) Însemnul de naţionalitate şi marca de ordine; 

5) Numărul certificatului din Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile; 

6) Numele (denumirea) proprietarului aeronavei; 

7) Denumirea titlului constitutiv al sarcinii; 

8) După caz, potrivit stipulaţiilor titlului constitutiv al sarcinii, motor (motoare) de rezervă, 

echipamente, subansamble, piese de schimb, alte asemenea; 

9) După caz,  potrivit stipulaţiilor titlului constitutiv al sarcinii, datoria principală cu sau fără 

accesoriile acesteia (dobânzi, penalităţi, daune, interese, etc.); 

10) Numele şi prenumele, cu majuscule, ale persoanei care a completat  această rubrică a cererii; 

11) Calitatea în care a făcut cererea (în nume propriu sau ca reprezentant al beneficiarului sarcinii); 

12) Data prezentării cererii; 

13) Avizul poate fi favorabil sau nefavorabil; în acest din urmă caz, trebuie motivat pe scurt; 

14) Conţinutul rezoluţiei Autorităţii Aeronautice Civile Române. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


