
Comunicat 
cu privire la informarile de 

zbor din zona Rimetea

Locul de zbor care se afla lingă localitatea Rimetea din judeţul Alba este una dintre cele mai 
bune zone de zbor cu parapanta din Romania unde pe linga pilotii din Romania, vin foarte multi 
piloti straini din afara tarii, activitatea de zbor fiind una foarte intensa si cu impact economico-
turistic asupra intregii zone. Din aceste motive pastrarea precum si dezvoltarea acestui loc de 
zbor pentru Asociatia de Zbor Liber din Romania este o prioritate.
Zona de zbor Rimetea se afla in aria LR-R 75 respectiv marginea la LR-R 81 care sunt activate 
temporar prin emitere de Notam de catre unitatea militara din Campia Turzii. Avand in vedere 
faptul ca cele doua zone nu sunt restrictionate permanent si in afara cazurilor in care este emis 
Notam, zona Rimetea este spatiul aerian de clasa G unde pentru zborurile VFR este nevoie doar 
de informare de zbor la numarul de telefon 021 31 50 105 fara a fi obligatorie depunerea de 
planificare de zbor, consideram ca activitatea de zbor cu parapanta din zona Rimetea se poate 
efectua in conditii legale conform legislatiei in vigoare.
Precizam ca in cazul in care este emis un Notam prin care zona restrictionata LR-R 75 sau LR-R 
81 devin active se poate zbura doar in conditiile in care se obtine autorizatie din partea unitatii 
care a emis Notam ul.
Mentionam ca Asociatia de Zbor Liber din Romania nu a primit nici un raport sau sesizare din 
partea unitatii militare din Campia Turzii despre nerespectarea legislatiei cu privire la spatiul 
aerian de catre vreun pilot de avioane ultrausoare nemotorizate respectiv nu exista nici o dovada 
concreta asupra faptului ca pilotii care au zburat in zona respectiva nu ar fi respectat aceste 
prevederi legale.
Recomandam tuturor pilotilor care intentioneaza sa zboare la Rimetea ca inaintea efectuarii 
zborului sa faca informarea de zbor la numarul de telefon 021 31 50 105 respectiv sa consulte 
pagina www.aisro.ro sectiunea Navigations Warnings pentru a verifica daca s-a emis un Notam 
prin care vreunul din zonele restrictionate au fost activate si sa respecte toate legile respectiv 
reglementarile aeronautice cu privire la zborul cu aeronave ultrausoare nemotorizate. 
Asociatia de Zbor Liber din Romania efectueaza la nivel national un program de supraveghere si 
control al activitatii de zbor prin inspectorii de AUN care are ca scop evitarea posibilelor 
incidente respectiv accidente, informarea pilotilor asupra drepturilor si obligatiilor pe care le are 
un pilot, constatarea anumitor probleme cu care se confrunta pilotii din diferite zone pentru 
gasirea unor solutii amiabile.
Rugam toti pilotii sa colaboreze cu inspectorii care desfasoara aceste activitati pentru a putea sa 
cream un cadru necesar desfasurarii in conditii de siguranta a zborului cu parapanta cu 
respectarea legilor aflate in vigoare.
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