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                              DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

Subsemnatul(a)    _________, domiciliat(ă) 

în/reședința  actuală  în  loc.   str.    

nr.  ,    bl.  ,    sc.         ,    ap.         ,    jud. / sector  _______________, țara 

  ,   posesor   al   actului   de   identitate   pașaport   /CI   seria  nr. 

  , CNP   , telefon ____________________, 

 părintele/reprezentantul legal al copilului/copiilor minori ____________________________________ 

(Participant), cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declarații și furnizarea de informații 

false și/sau incomplete, declar pe proprie răspundere următoarele: 

▪ nu sufăr de afecțiuni cronice de natură cardiacă, neuropsihică sau de orice altă natură și nu am 

suferit intervenții chirurgicale majore care mi-ar putea pune în pericol viața sau sănătatea în cursul 

zborului cu avionul de agrement. 

▪ am luat la cunoștință de faptul că zborul ar putea prezenta anumite riscuri care pot depăși 

posibilitatea de control a organizatorilor, pe care înțeleg să le accept și să mi le asum, exonerând 

astfel în întregime organizatorii și orice reprezentant, prepus sau afiliat al său în acest scop 

(Organizator) de orice răspundere în cazul oricărui accident, vătămare sau daună survenită în 

timpul prezenței mele în avion/balon, provocat mie sau oricărei terțe persoane, din cauza stării 

mele de sănătate sau a nerespectării de către mine a regulilor privind zborul. 

▪ am luat la cunoștință de conținutul Regulamentului Flight și sunt de acord cu acesta. 

▪ înțeleg și accept faptul că Organizatorul nu este răspunzător și nu va putea fi tras la răspundere 

în caz de anulare sau amânare a zborului, survenită ca urmare a unor restricții sau măsuri impuse 

de autoritățile competente.  

▪ înțeleg și îmi asum riscurile ce pot surveni în cazul unui zbor cu avionul efectuat în condiții 

meteorologice nefavorabile neprevăzute. 

▪ înțeleg și sunt de acord că Organizatorul nu este abilitat să stabilească dacă Participantul este sau 

nu este apt din punct de vedere medical să zboare.  

 
Data                                      

Nume și prenume 

Semnătură 
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Reguli și interdicții 

▪ Siguranța pasagerilor este pe primul loc! Din acest motiv toți pasagerii sunt rugați să accepte 
triajul epidemiologic și procedurile de dezinfectare, înainte și după fiecare zbor! Este obligatorie 
purtarea corectă a măștii pe toată durata zborului de agrement, cât și păstrarea distanței de 
minim 2 m între Participanți; 

▪ Limita de greutate a unui pasager este de maxim 100 kg. 

▪ Durata zborului este de 15 minute la toate avioanele (de la pornire -de la locul imbarcării- până 
la oprirea în același loc). 

▪ În avionul cu mai mulți pasageri, îmbarcarea este alături numai de membrii familiei. 

▪ Urcarea și coborârea în/și din avion se va face numai cu încuviințarea pilotului; 

▪ În timpul zborului, Participantul va respecta întocmai deciziile și indicațiile pilotului avionului sau 
a Organizatorului; 

▪ În timpul zborului cu avionul sau în apropierea acestuia, este interzisă atingerea echipamentelor 
sau manevrarea în orice fel a acestora, exceptând instrucțiunile pilotului; 

▪ Femeile însărcinate pot călători cu avionul doar cu avizul medicului; 

▪ Fumatul în avion sau în apropierea acestuia este strict interzisă; 

▪ Este interzisă urcarea în avion a persoanelor aflate sub influența băuturilor alcoolice sau în stare 
de ebrietate, ori sub influența substanțelor cu efect halucinogen; 

▪ Este interzisă urcarea în avion cu mâncare sau băuturi alcoolice; 

▪ Este strict interzis aprinderea focului în apropierea pistei de avioane; 

▪ Circulația se face numai prin zonele special amenajate în acest  sens; 

▪ În situația în care observați un incendiu sau un început de incendiu anunțați personalul 

specializat în intervenții pentru situații de  urgență și Organizatorul; 

▪ Este interzisă îndepărtarea Participantului de personalul specializat fără permisiune; 

▪ Regulile de mai-sus se completează cu regulile prevăzute de Regulamentul Flight. 

Declar că am luat la cunoștință de regulile și interdicțiile de mai-sus și sunt de acord cu acestea. 
Data                                      

Nume și prenume 

Semnătură 
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DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE pentru prevenirea și combaterea infecțiilor cu 

CORONAVIRUS (COVID-19) 

Declar pe proprie răspundere, sub sancțiunile prevăzute de Codul Penal al României sau de legi 

speciale, care ar putea rezulta din declararea necorespunzătoare a adevărului și/sau din declarații 

incomplete, următoarele: 

 În ultimele 14 zile, nu am călătorit în străinătate în alte state decât cele exceptate de la aplicarea 

măsurilor de carantină/izolare (zona verde). 

 În ultimele 14 zile, nu am avut simptome specifice infectării cu virusul SARS-COV-2 (febră, 

oboseală, tuse seacă, dureri de cap, congestie nazală, dureri de gât, diaree, pierderea mirosului sau 

a gustului etc.); 

 Nicio persoană cu care locuiesc sau cu care am intrat în contact in ultimele 14 zile nu a călătorit 

în străinătate, în alte state decât cele exceptate de la aplicarea măsurilor de carantină/izolare (zona 

verde) în aceasta perioadă, nu prezintă simptome specifice infectării cu virusul SARS-COV 2 și nu a 

fost diagnosticat cu noul coronavirus. 

 Nu am cunoștință să fi intrat în contact cu persoane care au călătorit în străinătate, cu persoane 

diagnosticate cu COVID-19, cu persoane care s-au aflat în contact cu persoane diagnosticate cu 

COVID-19, cu persoane care prezintă simptomatologie specifică infectării cu SARS-COV-2, cu 

persoane care au fost plasate în carantină sau sunt suspecte a fi infectate cu SARS-COV-2, în ultimele 

14 zile. 

*** 

Prin prezenta declar ca sunt de acord ca prelucrarea datelor cu caracter personal să se realizeze 

de către Organizator, cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date, precum și a legilor naționale de transpunere. 

 

Data                                      

Nume și prenume 

Semnătura 


