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DECLARAŢIE
DECLARATION
în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 965/2012 al Comisiei privind operațiunile aeriene 
in accordance with Commission Regulation (EC) No 965/2012 on Air operations
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Operator:

Nume:
Name: 

Locul unde este stabilit sau își are reședința operatorul și locul de unde sunt coordonate operațiunile:
Place in which the operator is established or residing and place from which the operations are directed: 


Numele și datele de contact ale managerului responsabil:
Name and contact details of the accountable manager: 


Organizația pentru continuitatea navigabilității certificată conform Regulamentului (CE) Nr. 1321/2014:
Continuing airworthiness management organisation in accordance with Regulation (EC) No 1321/2014:

Numele și adresa organizației și referința autorizației deținute (EASA Form 14)
Name and address of the organisation and approval reference (as per EASA Form 14): 




Exploatarea aeronavei:
Aircraft operation:

Data de începere a operațiunii/data intrării în vigoare a schimbării:
Starting date of operation/applicability date of the change: 


Tipul (tipurile) de operațiuni:
Type(s) of operation:

⎕ Partea NCC: (specificați dacă pasageri și/sau marfă)
     Part-NCC: (specify if passenger and/or cargo)

⎕ Partea SPO: (specificați ce tip de activitate)
     Part-SPO: (specify which type of activity)

Tipul (tipurile) de aeronavă, numărul (numerele) de înmatriculare și baza principală:
Type(s) of aircraft, registration(s) and main base:  
Detaliile aprobărilor deținute (atașați la declarație o listă a aprobărilor specifice, dacă este cazul)
Details of approvals held (attach list of specific approvals to the declaration, if applicable)


Detaliile autorizațiilor pentru operațiuni specializate deținute (atașați autorizațiile, dacă este cazul)
Details of specialised operations authorisation held (attach authorisations, if applicable)
Lista mijloacelor alternative de conformare, cu trimitere la AMC-urile pe care le înlocuiesc (se atașează la declarație)
List of alternative means of compliance with references to the AMCs they replace (attach to the declaration)
Declarații
Statements
⎕ Documentația privind sistemul de management, inclusiv manualul de operațiuni, reflectă cerințele aplicabile prevăzute în partea ORO, partea NCC, partea SPO și partea SPA. Toate zborurile se vor desfășura în conformitate cu procedurile și instrucțiunile specificate în manualul de operațiuni.
The management system documentation including the operations manual reflects the applicable requirements set out in Part-ORO, Part-NCC, Part-SPO and Part-SPA.
All flights will be carried out in accordance with the procedures and instructions specified in the operations manual.

⎕ Toate aeronavele exploatate au un certificat de navigabilitate valabil și sunt în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2042/2003 al Comisiei.
All aircraft operated hold a valid certificate of airworthiness and comply with Commission Regulation (EC) No 1321/2014. 

⎕ Toți membrii echipajului de zbor și ai echipajului de cabină, după caz, sunt pregătiți în conformitate cu cerințele aplicabile.
All flight crew members and cabin crew members as applicable are trained in accordance with the applicable requirements.

⎕ (Dacă este cazul/ If applicable) 
Operatorul a implementat și a demonstrat conformitatea cu un standard recunoscut oficial în domeniu.
The operator has implemented and demonstrated conformance to an officially recognised industry standard.
Referinţa standardului:
Reference of the standard: 


Organismul de certificare:
Certification body: 


Data ultimului audit de conformare:
Date of the last conformance audit: 


⎕ Orice schimbare în exploatare care afectează informațiile prezentate în această declarație va fi adusă la cunoștința autorității competente.
Any change in the operation that affects the information disclosed in this declaration will be notified to the competent authority.

⎕ Operatorul confirmă că informațiile prezentate în această declarație sunt corecte.
The operator confirms that the information disclosed in this declaration is correct.

Data, numele și semnătura managerului responsabil
Date, name and signature of the accountable manager
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