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ANEXA 1.1  Informarea AACR privind intenția efectuării operațiunilor de transport aerian comercial și/sau lucru aerian 

Operator’s pre-assessment statement

Secțiunea 1A. A se completa de către toți solicitanții
Section 1A. To be completed by all applicants 
1. Numele companiei menționat în Certificatul de înregistrare. Date de contact: adresa de corespondență, telefon, fax și e-mail.
Company registered name. Address of company: mailing address, telephone, fax and e-mail.






2. Adresa locului principal de desfășurare a activității incluzând nr. de telefon, fax-ul și adresa de e-mail.
Address of the principal place of business, including telephone, fax and e-mail.




Adresa secundară de corespondență:
Secondary business address:



Tipul de operațiuni:
Type of operation




3. Data propus pentru nceperea operrii:
    Proposed start-up date:




4. Indicativele OACI solicitate în ordinea preferințelor:
Requested designator for aircraft operating agency in order of preference:

Indicativul de trei litere
Three letters designator
a)  
b)  
c)
Indicativul telefonic
Telephony designator
a)  
b)  
c)
5. Date privind deținătorii de posturi manageriale:
    Management and key staff personnel:
Funcție
Title
Nume
Name
Date de contact
Contact details
Manager responsabil
Accountable Manager


Responsabil pentru Monitorizarea Conformării
Compliance Monitoring Responsible


Responsabil cu siguranța
Safety Manager


Responsabilul pentru operațiuni zbor
Flight Operations Manager


Responsabil pentru întreținere
Maintenance Responsible


Responsabil pentru pregătirea personalului
Crew Training Responsible


Responsabil operațiuni sol
Ground Operations Responsible


Secțiunea 1B. Propuneri referitoare la sistemul de întreținere a aeronavelor (a se completa de către toți solicitanții, după caz)
Section 1.B Proposals for maintenance (to be completed by all applicants as appropriate) 
6.
   Operatorul aerian intenționează să aibă propria organizație Part 145 (a se completa 7 și 8)
       Air operator intends to perform its maintenance as an AMO (complete 7 and 8) 

   Operatorul intenționează ca lucrările de întreținere și inspecțiile la aeronavă și              
      echipamentul asociat să fie efectuate de alte organizații (a se completa 7 și 11)
      Air operator intends to arrange for maintenance and inspections of aircraft and associated     
      equipment to be performed by others (complete 7 and 11)

   Operatorul aerian intenționează să efectueze lucrările de întreținere sub un sistem
      echivalent (a se completa 7 și 11)
      Air operator intends to perform maintenance under an equivalent system (complete 7 and 11)

   Part 145 (a se completa 8)
      AMO (complete 8)
7. Specificațiile de operare propuse:
    Air operator proposed types of operation  
8. AMO proposed ratings:
    AMO proposed ratings
   Pasageri și cargo
      Passengers and cargo
   Airframe
   Computers

   Powerplant
   Instruments
   Exclusiv cargo
      Cargo only
   Propeller
   Accessory

   Avionics
   Specialized service
Altele:……………………………………………………………………………………………………………………….
Oters
Secțiunea 1C. A se completa de către solicitanții din partea operatorului aerian 
Section 1C. To be completed by air operator applicants
9. Documente referitoare la aeronavă (furnizarea unei copii a contractului de închiriere pentru toate aeronavele închiriate).
   Aircraft data (provide a copy of the lease agreement for all leased aircraft) 
a) Tipul, modelul și înmatricularea aeronavei. 
    Number of aircraft by type and model. Aircraft nationality and registration marks where available.




b) Numărul scaunelor pentru pasageri și/sau capacitatea de încărcare cargo.
      Number of passengers seats and/or cargo payload capacity. 

10. Zonele propuse de operare:
      Geographic area(s) of intended operations and proposed route structure: 



Secțiunea 1D. A se completa de către aplicant
Section 1D. To be completed by all applicants
11. Informații adiționale referitoare la activitatea propusă (atașați documente adiționale, dacă este necesar):
      Additional information that provides a better understanding of the proposed operation or business (attach additional sheets, if necessary): 


12. Pregătirea propusă (efectuată pe aeronavă și/sau pe dispozitive sintetice de pregătire):
      Proposed training (aircraft and/or flight simulation training device):


Secțiunea 1E.  Semnăturile și informațiile conținute în această cerere denotă intenția solicitării unei cereri de acordare AOC și/sau autorizare a organizației de întreținere, după caz.
Section 1E. The signature ant the information contained in this form denote an intent to apply for an AOC and/or approval as a maintenance organization, as appropriate.
Tipul organizației:
Type of organization:
Semnătura:
Signature:
Data:
(zi/lună/an)
Date:
(day/month/year)



Nume și funcție:
Name and function:

 
Secțiunea 2. A se completa de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română (RCAA)
Section 2. To be completed by the Civil Aviation Authority (CAA)
Preluat de către (nume și compartiment):
Received by (name and office):



Data recepționării:
(zi/lună/an)
Date received:
(day/month/year)



Data înaintării către Directorul General al AACR (zi/lună/an):
Date forwarded to the Director General of CAA (day/month/year):




În vederea: 
For:

 întreprinderii de acțiuni
    action     

  informării
     information only 
Remarci:
Remarks:


Secțiunea 3. A se completa de către compartimentul responsabil din cadrul AACR.
Section 3. To be completed by the office of the RCAA.
Preluat de către:
Received by:


Numărul cererii de informare:
Pre-application number:
Data (zi/lună/an):
Date (day/month/year):



Compartimentul responsabil de desemnarea managerului de proiect și a echipei de certificare din partea CAA: Local office assigned responsability for designation of the CAA project manager and the certification team:


Data înaintării în vederea inițierii procesului formal de certificare și autorizare (zi/lună/an).
Date forwarded to local office for imitiation of the formal certification or approval process (day/mont/year).
Observații:
Remarks:


