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Proiect pentru modificarea Reglementării aeronautice civilă română privind emiterea
avizelor la documentaţiile tehnice aferente obiectivelor din zone cu servituţi
aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia
aeriană sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României
RACR-AVZ, ediţia 2/2020

Punctul 3.7 din RACR-AVZ, ediţia 2/2020 se modifică și va avea următorul cuprins:
„3.7.
(1) AACR emite AVIZ FAVORABIL dacă documentaţia tehnică respectă toate cerinţele
reglementărilor aeronautice în vigoare sau AVIZ NEGATIV în cazul în care documentaţia
tehnică nu respectă toate cerinţele reglementărilor aeronautice în vigoare, datele/
informaţiile din documentaţia tehnică evaluate nu sunt corecte, actuale, corelate etc. În
acest caz tariful încasat nu se returnează.
(2) Prin excepție de la alin (1), în cazul obiectivelor ce țin de dezvoltarea și modernizarea
aerodromului, dacă documentația tehnică nu respectă toate cerințele reglementărilor
aeronautice în vigoare, AACR va emite o adresa pentru conformare în urma căreia
operatorul de aerodrom poate efectua un studiu de impact cu privire la măsurile pe care
trebuie să le ia pentru menținerea nivelului de siguranță, în condițiile edificării obiectivului.
(3) Reluarea procesului de evaluare în situațiile prevăzute la alin. (1) si (2) este
condiționată de depunerea unei noi cereri însoțite de documentația tehnică integrală, în
condițiile pct. 2.4, actualizată și de plata unui nou tarif.”
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