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                                                                                                 Nr.260/20.04.2017 

 

CĂTRE, 

 AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ 

  

                                      P R O P U N E R E 

        

        Federația Română de Modelism este singurul for autorizat de Guvernul României, 

prin Ministerul Tineretului și Sportului și de către Federația Aeronautică Internațională, să 

reglementeze problemele aeromodelismului în România. Are o bogată activitate 

internațională, concretizată atât prin rezultate deosebite la competiții internaționale cât și 

prin numărul de competiții organizate pe teritoriul țării noastre, ceea ce a condus la 

obținerea ”Diplomei de onoare” din partea FAI. 

         Sportivii români legitimați sunt acele persoane care participă la activitatea 

aeromodelistică, sunt legitimați la cluburi sportive afiliate la Federația Română de 

Modelism și care dețin atât licență sportivă națională, cât și licență internațională, eliberată 

de către Federația Aeronautică Internațională. 

         Sportivii străini care participă la competițiile sportive pe teritoriul României sunt, de 

asemenea, legitimați în cadrul unor structuri sportive de specialitate din alte state, afiliate 

la Federația Aeronautică Internațională și posedă licență eliberată de către aceasta. 

         Aeromodelele folosite de către sportivii legitimați sunt cele care respectă Codul 

Sportiv al Federației Aeronautice Internaționale și care sunt înmatriculate  cu numărul de 

licență și numărul de identificare FAI (ID-ul). Ele sunt construite de către sportivi, 

neexistând astfel un act de proveniență a acestora. 

          Având în vedere cele relatate mai sus, propunerea noastră este ca aceste aparate de 

zbor (fără a avea la bord aparatură de filmare sau transmisie de date), care aparțin 

sportivilor legitimați la cluburile afiliate la Federația Română de Modelism  să rămână 

reglementate de către  Federația Aeronautică Internațională prin federația noastră, acestea 
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putând participa la antrenamente și competiții, pe terenuri ale comunităților locale (cu 

acordul autorităților locale), pe terenuri de zbor ale Aeroclubului României (cu aprobarea 

comandantului acestuia) sau pe terenuri de zbor particulare (cu acordul proprietarului 

acestuia), la o altitudine maximă permisă de 150 m zbor la vedere, cu respectarea 

planurilor de zbor. 

        În speranța că propunerea noastră va fi acceptată de către domniile voastre și ne vom 

putea continua activitatea sportivă fără impedimente, că vom rămâne astfel unii dintre 

organizatorii de elită ai campionatelor mondiale și europene de aeromodele, contribuția 

dumneavoastră la dezvoltarea sportului românesc fiind decisivă, vă mulțumim anticipat! 

         Cu deosebită stimă, 

 

                                                                                            Secretar General, 

                                                                                        prof. Ioana DUMITRU 
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