
Horatiu Cercel si-a cumparat avion
Pentru oamenii de afaceri, timpul inseamna bani. Multi bani. Iar cum soselele romanesti nu-i ajuta deloc
sa scurteze timpul de deplasare in tara, multi afaceristi incep sa caute alte mijloace de a se deplasa pentru
a incheia diferite afaceri. Iar calea aerului este cea mai simpla solutie. Tocmai din acest motiv patronul de
la Concefa, Horatiu Cercel si-a achizitionat, recent, un avion. Omul de afaceri si-a achizitionat un avion
cu patru locuri, D40, al carui pret de catalog depaseste 300000 de dolari. Acesta face parte din familia
Diamond, fiind al 2-lea fiu urmat, de un bimotor si un jet. Mezinul familiei fiind un D20 cu 2 locuri bun
pentru agrement si scoala. Modelul detinut de Horatiu Cercel este D40, cantareste la decolare 1150 in
configuratie maxima. Ia la bord patru persoane impreuna cu bagaje si aproximativ 157 de litri de benzina
cu care zboara 950 km in trei ore si jumatate. Poate urca pana la o altitudine de 5000 de metri. Are un
motor de 180 de cai putere in 4 cilindrii opusi, care transmit puterea unei elice cu doua pale. " Noi folosim
acest avion in zbor de corporatie, adica ne deplasam cu el in interesul firmei la sediile noastre din tara.
Este important sa putem ajunge in timp cat mai scurt pe santierele unde avem lucrari ", explica Horatiu
Cercel.

 Potrivit specialistilor, orice activitate de zbor in spatiul aerian national necesita o autorizare. Un zbor cu o
aeronava civila in spatiul aerian national este autorizat daca pentru zborul respectiv s-a solicitat si s-a
obtinut o aprobare de zbor emisa de Ministerul Transporturilor, direct sau prin organisme tehnice carora
li se deleaga competente in acest sens. Documentele pentru obtinerea aprobarii le depune operatorul
aeronavei. Operator al aeronavei  este o persoana fizica sau o companie, care efectueaza operatiuni
aeriene cu o aeronava civila sau de stat. in cazul operatiunilor aeriene civile de aviatie generala, operator
al aeronavei este considerat pilotul aflat la comanda aeronavei. in cazul operatiunilor aeriene civile de
lucru aerian sau de transport aerian public, operator al aeronavei este considerata persoana detinatoare a
autorizatiei sau certificatului de operator aerian care sta la baza efectuarii operatiunii respective.
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