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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a 

reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 
 Elemente privind 

responsabilii/operaţi

unea 

Numele şi 

prenumele 

Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

 

1.1. Elaborată Adrian Prisecaru Şef Serviciu AUU 21.01.2019  

1.3. Verificat Iana Marina Director General 

Adjunct 

21.01.2019  

1.4.  Aprobat Rotaru George  Director General 21.01.2019  

 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 

 
 Ediţia sau, după caz, 

revizia în cadrul 

ediţiei 

Componenta revizuită Modalitatea 

reviziei 

Data de la care  

se aplică  

prevederile ediţiei  

 

1 2 3 4 

2.1. Ediţia I   21.01.2019 

 

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul 

ediţiei procedurii operaţionale 

 
 Scopul 

difuzării 

Exemp

lar nr. 

Compartiment / 

Aeroclub Teritorial 

Funcţia Numele şi 

prenumele 

 1 2 3 4 5 

3.1. Aplicare 1 Director General   George Rotaru 

3.2. Aplicare 3 Inspectori   Conform Listei 

Aprobate 

3.3. Aplicare  4 Serviciul AUU Sef serviciu Prisecaru 

Adrian 

3.4 Informare 6 Birou Audit Public 

Intern 

Şef Birou Teodora 

Vlădescu 

3.5 Aplicare 7 SCIM Responsabil Arhivă  
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4. Scopul procedurii operaţionale 

 

    4.1. Prezenta procedură de planificare are ca scop punerea în aplicare a prevederilor paragrafului 

RACR-CCO ULM 1115 (2) al  reglementării RACR – CCO ULM, ediţia 1/2007, Cerinţele de 

certificare şi operaţionale pentru aeronavele ultrauşoare motorizate, aprobată prin Ordinul ministrului 

transporturilor, construcţiilor şi turismului OMTCT nr. 630 din 27.03.2007, publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 19 aprilie 2007. 

    4.2. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii 

    4.3. Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului 

    4.4. Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control. 

     

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 

 

 Procedura se aplică în cadrul Aeroclubului Romaniei pentru recunoașterea documentelor de 

înregistrare și navigabilitate emise de alte state/autorități. 

 

6. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate 

 

6.1. Reglementări internaţionale 

 - 

         

6.2. Legislaţie primară 

 

 - RACR-CCO ULM aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului 

OMTCT nr. 630 din 27 martie 2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 19 

aprilie 2007. 

 

6.3. Legislaţie secundară 

 

 -   OSGG 600/2018 Codul controlului intern managerial al activităţilor publice. 

 

7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 

 

7.1. Definiţii ale termenilor 

 

Nr. 

crt. 

Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul,  

actul care defineşte termenul  

1. Procedura Totalitatea paşilor ce trebuie urmaţi (algoritmul), metodelor de 

lucru stabilite şi regulilor de aplicat, în vederea executării 

activităţii, atribuţiei sau sarcinii. 

2. Procedura de sistem Procedura care descrie o activitate sau un proces 

care se desfăşoară la nivelul tuturor compartimentelor din 

entitate, numite şi „proceduri generale”. 
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3. Procedura operaţională Procedura care descrie o activitate sau un 

proces care se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor 

compartimente din entitate. Mai sunt cunoscute şi sub 

denumirile de „proceduri specifice”, „proceduri de proces”, 

„proceduri formalizate” etc. Prezentarea formalizată, în scris, a 

tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite 

şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, 

atributiei sau sarcinii.                            

4. Ediţie a unei proceduri 

operaţionale/de sistem 

   

Forma iniţială sau actualizată, după caz,a unei proceduri de 

sistem/operaţionale, aprobată şi difuzată                                      

5. Revizia in cadrul unei 

ediţii 

 

Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele 

asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale 

unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au fost 

aprobate şi difuzate                          

6 Inspector Persoană care în urma desemnării/abilitării de către autoritatea 

de certificare are dreptul de a efectua operațiunile de 

verificare(probe), la sol și în zbor, a aeronavelor ultraușoare 

motorizate, din clasa pentru care deține calificarea, în vederea 

omologării/eliberării/prelungirii 

valabilității/validării/recunoașterii documentelor legate de 

admisibilitatea la zbor/navigabilitatea/certificarea acestor 

aeronave. 

 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

 

Nr. 

crt. 

Abrevierea Termenul abreviat 

1. P.O. Procedură operaţională 

2. E Elaborare 

3. V Verificare 

4. A Aprobare 

5. Ap. Aplicare 

6. Ah. Arhivare 

7. AR Aeroclubul României 

8. AT Aeroclubul Teritorial 

9. HG Hotărâre de Guvern 

10. P.S Procedura de sistem 

11. ULM Aeronavă ultrauşoară motorizată. 

12. DG Director General AR 
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8. Descrierea procedurii operaţionale 

 

    8.1. Generalităţi 

 Procedura va putea fi utilizată de către personalul autorității de certificare în vederea 

recunoașterii documentelor de identificare și navigabilitate pentru aeronave ultraușoare motorizate 

emise de alte state/autorități. 

 

    8.2. Documente utilizate 

 - Cerere 

 - Desemnare inspector 

 - Proces Verbal de inspecție 

 - Certificat de recunoaștere. 

   

    8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor utilizate 

 - Cerere - Anexa 1 

 - Desemnare inspector - Anexa 2 

 - Proces Verbal de inspecție - Anexa 3 

 - Certificat de recunoaștere - Anexa 4 

 

    8.2.3. Circuitul documentelor 

 - Cerere - se completează de către solicitant și se depune la registratura autorității de certificare 

 - Desemnare inspector - se completează de către DG și se transmite solicitantului 

 - Proces Verbal de inspecție - se completează de către inspectorul desemnat și se transmite 

solicitantului care îl va depune la registratura autorității de certificare 

 - Certificat de recunoaștere - se eliberează de către autoritatea de certificare și se transmite 

solicitantului. 

 

    8.3. Resurse necesare 

    8.3.1. Resurse materiale 

 - coli de scris A4, instrumente de scris, dosare 

    8.3.2. Resurse umane 

 - Directorul General al AR, Serviciul AUU cu personalul din subordine. 

    8.3.3. Resurse financiare 

 - Desfăşurarea activităţii procedurate nu implică resurse suplimentare faţă de cele alocate prin 

bugetul instituţiei 

 

   8.4. Modul de lucru 

 

    8.4.1. Solicitări privind eliberarea certificatului de recunoaștere 

 Solicitările privind eliberarea certificatului de recunoaștere pot fi făcute de către propietarul 

aeronavei sau de către reprezentantul legal al acestuia. 

 Solicitantul depune la autoritatea de certificare (Aeroclubul României) următoarele documente: 

- cerere în acest sens, conform modelului din Anexa 1; 

- copii ale documentelor aeronavei emise de alte state/autorităţi (similare certificatului de 

identificare şi anexei la acesta sau ale autorizaţiei de zbor), documente care acordă dreptul aeronavei de 

a fi utilizată/operată în statul respectiv; 
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- copie a documentului de identitate al proprietarului aeronavei sau al reprezentantului 

proprietarului, în cazul în care acesta este o persoană juridică. 

- copie a dovezii de achitare a tarifului. 

 Documentele trebuie autentificate pentru conformare cu originalul de către solicitant şi se pot 

depune la registratura autorităţii de certificare. 

 

 8.4.2. Verificarea aeronavei și documentelor 

 

 Inspectorul desemnat va verifica dacă documentele depuse sunt conforme cu originalele aflate le 

solicitant și dacă aeronava este conformă cu documentele. 

 Ulterior inspectorul va efectua verificările prevăzute în Anexa 3 din prezenta procedură sau 

Anexa 4 RACR-CCO ULM, documentele fiind identice. 

  

 8.4.3. Consemnarea rezultatelor 

 

 Dacă în urma verificării aeronava este conformă, atunci acest lucru se înscrie în procesul verbal 

completat. 

 Categoriile de zboruri pentru care va fi autorizată aeronava să le efectueze sunt zboruri 

particulare așa cum sunt definite acestea în Codul Aerian al României.  

 Pentru aeronava declarată conformă se va elibera un certificat de recunoaștere conform 

modelului din Anexa 4. 

 Valabilitatea certificatului de recunoaștere va fi de maxim 24 luni și nu poate depăși perioada de 

navigabilitate prevăzută în documentul eliberat de statul unde este înregistrată aeronava. 

 

 8.4.4. Registre 

 Toate certificatele de recunoaștere emise se trec într-un registru pentru evidența acestora. 

 

9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 

 
Nr. 

crt. 

Compartimentul 

(postul)/acţiunea 

(operaţiunea) 

I II III IV  

 0 1 2 3 4  

1. Şef Serviciu 

AUU 

E     

2. Director General 

Adjunct 

 V    

3. Director General   A   

4. Serviciul AUU    Ap.  
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10. Anexe 

 
Nr. 

anexă 

Denumirea 

anexei 

Elaborator Aprobă Număr 

de 

exempl

are 

Difuzare Arhivare Alte 

element

e 
Loc Perioa

dă 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Cerere Solicitant  1 Serviciul 

AUU 

   

2. Desemnare 

inspector 

Serviciul 

AUU 

DG 2 Serviciul 

AUU 

   

3. Proces Verbal 

Inspecție 

Inspector DG 1 Serviciul 

AUU 

   

4. Certificat 

recunoaștere 

Serviciul 

AUU 

DG 2 Serviciul 

AUU 
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Anexa 1 la RACR – CCO ULM 

Nr. de înregistrare la 

autoritatea de certificare  

___________________      A P R O B 

       (conducătorul autorităţii de certificare) 
 

 

 Subsemnatul (a)_____________________________, născut (ă) la data de______________, în 

localitatea________________________,domiciliat (ă) în_______________________________, 

str.____________________________________, nr.__________, bl.___________, sc.__________, 

et.____, ap.________, judeţ / sector___________________________, cod poştal______________, 

telefon / fax ______________________, posesor (posesoare) al (a) actului de identitate (tip, serie, 

număr)__________________________________, eliberat de______________________________, la 

data de _____________, în calitate de _______________________________________________ (se va 

menţiona, dupa caz, calitatea de proprietar sau de constructor al aeronavei descrise mai jos, ori de 

împuternicit / reprezentant al acestora), de cetăţenie________________________________, rog a 

dispune efectuarea verificărilor la sol şi în zbor în vederea            eliberării certificatului de 

recunoaștere,              pentru aeronava ultrauşoară motorizată (ULM):                                                  

tip /  model____________________________________________________________________, 

nr. de serie______________, an de construcţie________, clasa___________________________ 

(se va menţiona, după caz, avion, motodeltaplan, motoparapantă / motoparaşută, elicopter, autogir, 

dirijabil), însemnele de identificare ______________, echipamente 

opţionale________________________________________________________________________ 

(se vor mentiona, dupa caz, echipamentele cu care este dotată aeronava şi cu care se solicită prin 

prezenta cerere autorizarea acesteia, respectiv flotoare, schiuri, paraşută, dispozitiv de remorcaj, 

instalaţie pentru pulverizare de substanţe), 

 constructorul aeronavei_____________________________________________________, 

 proprietarul aeronavei______________________________________________________. 

 Aeronava va fi prezentată în perioada___________________________________________, la 

(locul)________________________________________________________________________. 
 

 Declar că îmi asum toată  responsabilitatea, în conformitate cu legislaţia română în vigoare, 

asupra: exactităţii datelor înscrise în prezenta cerere şi a celor din documentaţia depusă în baza acesteia, 

păstrării conformităţii aeronavei cu dosarul aprobat al acesteia, precum şi pentru menţinerea stării de 

navigabilitate a aeronavei respective. În cazul modificării situaţiei aeronavei mă oblig să informez 
imediat autoritatea de certificare. 
 

 Menţiuni:_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Pe verso prezentei cereri se află opisul cu documentele anexate prezentei cereri 

 

Semnătura__________________________ 

 

Data____________________ 

 

 

 



AEROCLUBUL ROMÂNIEI 

 
 

Serviciul Aeronave Ultrauşoare 

PROCEDURA  

OPERAŢIONALĂ 
Procedura de recunoaștere a 

documentelor emise de alte 

state/autorități pentru 

aeronavele ultraușoare 
 

Cod: PO-AUU 05 

Ediţia 1 

Nr. de exemplare  

Revizia 1 

Nr. de exemplare - 
Pagina 10 din 15 
 

Exemplar nr.  

 
 

 

Anexa 2 

 

 

 

 

 Către, 

 

 _________________________________ 

 

 Urmare a cererii înregistrate la autoritatea de certificare (Aeroclubul României) cu nr. 

____________________, pentru aeronava identificata YR-______ vă comunicăm faptul că pentru 

efectuarea verificărilor necesare conform reglementării RACR – CCO ULM, ediţia 1/2007, Cerinţele de 

certificare şi operaţionale pentru aeronavele ultrauşoare motorizate, aprobată prin Ordinul ministrului 

transporturilor, construcţiilor şi turismului OMTCT nr. 630 din 27.03.2007, publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 19 aprilie 2007, este/sunt desemnat/desemnaţi 

inspectorul/inspectorii: 

 ________________________________________________________ 

 

Vă rugăm să contactaţi inspectorul/inspectorii desemnat/desemnaţi la nr. de telefon 

______________________________________ şi să asiguraţi toate condiţiile necesare efectuării 

verificărilor respective.  

 

  

 

 

 

 

Cu deosebită consideraţie, 

                              

DIRECTOR GENERAL                          
                                                                     

                                     

    

                                                                      Şef Serviciu Aeronave Ultrauşoare 
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Anexa 3 

 

Nr. de înregistrare la 

autoritatea de certificare           A P R O B 

___________________    (conducătorul autorităţii de certificare) 

 

 De acord, rog aprobaţi 

  Şef birou 

 

 

PROCES VERBAL nr._______ din__________________ 

(numărul şi data înregistrării în registrul de procese verbale) 

 

 

 De eliberare / prelungire valabilitate / certificat de identificare / anexă la certificatul de identificare 

/ autorizaţie de zbor, pentru aeronava ultrauşoară motorizată (ULM): 

tip/model________________________________________, nr. de serie ___________________, an de 

construcţie______, clasa__________________, însemnele de identificare YR -_______, constructorul 

aeronavei___________________________________________________, 

 proprietarul aeronavei_____________________________________________________________. 

 Data_______________şi locul_______________________încheierii procesului verbal (data la care au 

fost finalizate de către inspector (i) verificările în scopul încheierii procesului verbal). 

 Verificarea aeronavei s-a făcut conform reglementărilor specifice în vigoare, ca urmare a cererii 

nr.________din____________________. 

 Deoarece aeronava îndeplineşte cerinţele de navigabilitate aplicabile în vigoare, noi subsemnaţii 

(inspector (i)), propunem eliberarea certificatului de recunoaștere, conform procesului verbal şi a fişei cu 

rezultatul verificărilor, care este anexă şi parte integrantă a acestuia, de la _______________________pâna la 

_____________________, cu condiţia ca aeronava ULM să fie exploatată în conformitate cu instrucţiunile 

constructorului, manualul de utilizare şi întreţinere şi cu reglementările specifice în vigoare. 

 Categoriile de zboruri pentru care aeronava va fi autorizată sunt următoarele:___________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 Observaţii (ale inspectorilor):_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 Inspector(i)       

 (nume şi semnătură)               Proprietar(i)_______________________ 

___________________________                      _______________________ 

___________________________             Constructor(i)______________________ 

___________________________             (nume şi semnătură) 
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(1) FIŞA CU REZULTATUL VERIFICĂRILOR 

Anexă la procesul verbal nr._______din__________________ 

 1.  VERIFICAREA DOCUMENTELOR.......................corespunzător / necorespunzător 

efectuată în perioada / data de______________________________ 

- dosarul tehnic  al aeronavei (după caz).............................................................................DA / NU 

- dosarul aeronavei...............................................................................................................DA / NU 

- livretul / evidenţa activităţii de zbor a aeronavei...............................................................DA / NU 

 2.  VERIFICAREA LA SOL......................................(corespunzătoare / necorespunzătoare) 

efectuată în perioada / data de_______________________, la (locul)_______________________ 

2.1.   Verificarea conformării aeronavei cu definiţia tipului / modelului prevăzută în 

dosarul acesteia........................................................................................................................DA / NU 

 2.2.  Verificarea tehnică aeronavă (vizual şi prin punere în funcţiune, după caz) 

 2.2.1  Verificare aripă / rotor / anvelopă 

- stare tehnică voalură / înveliş............................................................................................DA / NU 

- stare tehnică structură de rezistenţă primară.....................................................................DA / NU 

- stare tehnică comenzi de control a aeronavei............................................. ......................DA / NU 

 2.2.2.  Verificare fuselaj / triciclu / gondolă 

- stare tehnică structură de rezistenţă primară......................................................................DA / NU 

- stare tehnică comenzi de control a aeronavei....................................................................DA / NU 

- stare tehnică tren de aterizare ............................................................................................DA / NU 

 2.2.3.  Verificare ampenaje / rotor anticuplu...........................................................DA / NU 

2.2.4.  Verificare grup motopropulsor / arzător.......................................................DA / NU 

 2.2.5.  Verificare sisteme, instalaţii, echipamente, instrumente şi aparate de 

bord......................................................................................................................................DA / NU 

 2.2.6.  Verificare echipamente opţionale (dacă sunt montate pe aeronavă)...........DA / NU 

______________________________________________________________________________ 

(se vor menţiona echipamentele cu care aeronava va fi autorizată, dacă acestea corespund) 

 2.2.7.  Verificare starea tehnică generală (ţinând cont de aspectele tehnice constatate ca fiind 

nefavorabile din punct de vedere al navigabilităţii aeronavei)...........................................DA / NU 

- stare tehnică îmbinări / siguranţări ....................................................................................DA / NU 

- jocuri / deformări ..............................................................................................................DA / NU 

- alte aspecte tehnice (se vor menţiona la punctul 5., după caz)..........................................DA / NU 

3.  VERIFICAREA ÎN ZBOR...................................corespunzătoare / necorespunzătoare 

(se completează numai în cazul eliberării / prelungirii valabilităţii autorizaţiei de zbor) 

efectuat în perioada / data de______________________, la (locul)_________________________ 

- decolarea............................................................................................................................DA / NU 

- urcarea, zborul orizontal, coborârea, virajele, evoluţiile admise, vitezele limită..............DA / NU 

- aterizarea............................................................................................................................DA / NU 

 4.  VERIFICAREA DUPĂ ZBOR............................corespunzătoare / necorespunzătoare 

durata zborurilor de control____________, activitatea de zbor a aeronavei____________ore DPS 

5.  CONCLUZII (privind rezultatul verificărilor)............corespunzător / necorespunzător 

______________________________________________________________________________ 

(se vor menţiona aspectele stării tehnice, precum şi ale comportării în zbor, constatate ca fiind nefavorabile din 

punct de vedere al navigabilităţii aeronavei) 

 

 Inspector(i)       

 (nume şi semnătură)    Proprietar(i)_______________________ 

___________________________                       _______________________ 

___________________________   Constructor(i)______________________ 

___________________________   (nume şi semnătură) 
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