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ANEXA 1 - MODEL DE CERERE PENTRU OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI PENTRU 
UTILIZARE FRECVENȚĂ RADIO AERONAUTICĂ PENTRU STAȚII DE 
RADIOCOMUNICAȚII VHF SOL-AER, CONFORM TABELULUI ICAO COM2 

AACR.PAC.MFRA.01 
 

Către Autoritatea Aeronautică Civilǎ Română 
 

Cerere pentru obținerea 
Autorizației pentru utilizare frecvență radio aeronautică 

 
 
1. Date de identificare beneficiar (persoana fizică sau juridică): 
 

Numele și prenumele, sau după 
caz, denumirea solicitantului 

 

Codul unic de înregistrare sau 
Codul de identificare fiscală sau, 
după caz,Codul Numeric Personal 

 

Domiciliul sau sediul, după caz 
 

 

Obiect de activitate1   

Justificarea necesității utilizării 
unei frecvențe radio aeronautice 
în desfășurarea activității 
aeronautice civile  

 

Reprezentant legal  

Telefon, fax, e-mail  

SITA, AFTN (opțional)  

Numărul si data autorizației 
anterioare* 

 

Dovada achitării tarifului  

 
* Se completează în cazul modificării parametrilor de asignare a unei frecvențe. 
 
 
2. Date identificare echipamente de radiocomunicații: 
Notă: în mod obligatoriu se vor trece datele referitoare la toate echipamentele ce vor 
fi folosite. 

 

Denumire echipament  

Model constructiv  

Producător  

Tip utilizare (fix/mobil/portabil)  

Statut (bază/rezervă)  

 
 

                                                           
1 Se va anexa cererii dovada că solicitantul are ca obiect de activitate  activități aeronautice civile 
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3. Date identificare serviciu pentru ICAO COM2: 
Notă: în mod obligatoriu se vor trece datele referitoare la toate echipamentele din toate 
amplasamentele 
 

Canalul de frecvență solicitat*  

Ecartul de frecvență  

Putere de emisie (W)  

Amplasament   

Coordonatele geografice ale 
amplasamentului – sistem WGS-84 

 

Înălțimea amplasamentului fată de 
nivelul mării (m) 

 

Înălțimea antenei de la cota solului (m)  

Volumul de protecție a frecvenței 
(DOC)** 

 

Denumirea sectorului protejat 
(pt. zone de protecție poligonale) 

 

Coordonate geografice ale punctelor 
de inflexiune ale sectorului protejat – 
sistem WGS-84 

 

Gradul de protecție**  

Tip serviciu **  

Nivelul operațional minim pentru 
utilizare ( ft) 

 

Nivelul operațional maxim pentru 
utilizare ( ft) 

 

 
 
* Opțional, poate fi propus de beneficiarul care solicită autorizarea pentru 
armonizarea cu alte resurse radio existente 
** Utilizarea operaţională conform EUR Doc 011 ICAO - European and North Atlantic 
Office – “EUR Frequency Management Manual for Aeronautical Mobile and 
Aeronautical Radio Navigation Services” – ediția în vigoare 
 
 
Nume, prenume reprezentant legal2/Împuternicit3 
_____________________________    Data___________ 
 
 
Semnătura 
_____________________________ 

                                                           
2 Reprezentanții persoanelor juridice de drept privat vor anexa cererii un extras din registrul public în care este 
menționată împuternicirea lor  
3 Dovada împuternicirii se va anexa cererii 


