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Anexa 6.1	Cerere de aprobare a utilizării unui echipament de pregătire sintetică 			pentru zbor (FSTD)
Annex 6.1 	Form for the approval of individual flight simulation training devices (FSTD)

     
     
Nr. înregistrare solicitant/Applicant ref. no.
Nr. înregistrare AACR/RoCAA ref. no.
Secțiunea 1
Section 1
Solicitant/Applicant
Nume & nr. AOC:
Name & AOC no.
     
Reprezentat legal de:
Legally represented by
     
Informații aeronavă(e)/Aircraft data
Tip aeronavă:
Aircraft type
     
Înmatriculare(ări):
Registration mark(s)
     
Serie(ii) de fabricație:
Serial number(s) 
     
Informații FSTD/FSTD data
Tip și nivel de calificare FSTD:
FSTD type and qualification level
     
Tip aeronavă simulată:
Simulated a/c type
     
Organizație/operator FSTD:
FSTD organisation/operator 
     
Certificat de calificare:
Qualification certificate
Nr.
No.
     

Emis de:
Issued by
     

Emis la data:
Issued on
     
Specificații FSTD:
FSTD specifications
Sistem vizual:
Visual system
     

Sistem mișcare:
Motion system
     

Sistem de propulsie:
Engine fit
     

Echipamente de bord:
Instrument fit

     

Tip și versiune TCAS:
TCAS fit
     

Alte capabilități:
Additional capabilities
     


(eg. LVO, Windshear warning system, WX-radar, EGPWS, HUD/HUGS, FANS, GPS, etc.)
Restricții/limitări FSTD:
FSTD restrictions/limitations
     
Informații programe de pregătire/Training programs data
     
includeți programele de pregătire care vor fi aplicate pe FSTD și indicați ediția/revizia aplicabilă
provide information about the type and current issue/revision of the training programmes applicable
DOCUMENTE SUPORT CERERII/ATTACHED DOCUMENTS: 
Copie certificat de calificare FSTD, inclusiv specificațiile FSTD/Copy of the FSTD qualification certificate including the FSTD specifications
 și/and ref.      
Copia contractului dintre operatorul aerian și organizația deținătoare de FSTD (fără informațiile confidențiale privind costuri, taxe, etc.)/Copy of the written agreement between the operator and the contracted organisation (without the confidential parts regarding taxes, fees, etc.)
și/and.      
Analiza de risc, managementul schimbării/Risk assessment, management of change
și/and ref.      
Raport(e) privind monitorizarea conformării/Compliance monitoring report(s)
ref.      
DECLARAȚIA SOLICITANTULUI/APPLICANT DECLARATION
Solicitantul își asumă întreaga responsabilitate privind datele furnizate și cunoaște faptul că aprobarea se referă strict la activitățile descrise mai sus.
The undersigned applicant accepts full responsibility for the information declared above and understands that the approval is strictly limited to the above described activities.
Data:
Date
     
Semnătura:
Signature





Secțiunea 2
Section 2
(Rezervată AACR/RoCAA reserved)
Evaluare cerere și documente suport
Application form and documentation evaluation
AACR FOI:
RoCAA FOI
     
Cerere nr./data:
Application no./date
     
Solicitant/AOC:
Applicant/AOC
     
Informații FSTD
FSTD data
Tip și nivel de calificare FSTD:
FSTD type and qualification level
     
Tip aeronavă simulată:
Simulated a/c type
     
Organizație/operator FSTD:
FSTD organisation/operator 
     
LISTA DE VERIFICARE A CERERII
Application form check-list
DA
Yes
NU
No
N/A
Cererea este completată corespunzător și furnizează informații complete
The application form is correctly field and provides complete information



Au fost anexate toate documentele suport necesare
All necessary documents were attached



Verificare conformare
Compliance check
DA
Yes
NU
No
N/A
ORO.GEN.205
Organizația contractată este certificată pentru activitățile solicitate sau deține aprobarea operatorului aerian solicitant
The contracted organisation itself is certified to carry out the activity or it is working under operator’s approval



AMC 1 ORO.GEN.205(b)
Există un contract între operator și organizația contractată și acest contract definește în mod clar activitățile contractate și cerințele aplicabile
A written agreement exists between the operator and the contracted organisation and it clearly defines the contracted activities and applicable requirements



AMC 1 ORO.GEN.205(c)
Activitatea contractată este inclusă în programele de management al siguranței și de monitorizare a conformării
The contracted safety related activities relevant to the agreement are included in the operator’s safety management and compliance monitoring programmes



AMC 1 ORO.GEN.205(d)
Operatorul s-a asigurat că organizația contractată deține toate autorizările sau aprobările necesare și are resurse și competențe pentru furnizarea activităților contractate
The operator ensured that the contracted organisation has the necessary authorisation or approval and commands the resources and competence to undertake the task



Verificare conformare
Compliance check
DA
Yes
NU
No
N/A
ORO.FC.145(d), ORO.MLR.100(b)
Specificațiile FSTD și restricțiile/limitările acestuia permit desfășurarea programelor de pregătire și verificare conform zonelor de operare, conform aprobărilor specifice și limitărilor din AOC deținut de solicitant, respectiv conținutul Manualul de Operațiuni probat
The FSTD specifications, restrictions and limitations permit the deployment of the training programmes in accordance with the area of operations, special approvals and limitations specified in the air operator’s AOC and the approved OM



ORO.FC.145(d)
FSTD reproduce, pe cât posibil, aeronava(ele) utilizată(e) de operatorul aerian. Diferențele dintre FSTD și aeronavă(e) se descriu și se analizează într-o informare sau un curs de pregătire, după caz
The FSTD replicates the aircraft used by the operator, as far as practicable or the differences between the FSTD and the aircraft are described and addressed through a briefing or training, as appropriate



AMC1 ORO.FC.145(d)
În cazul FFS, operatorul a clasificat orice diferență dintre FFS și aeronavă în conformitate cu acest AMC
In case of a FFS, the operator classified any differences between the aircraft and FFS in accordance with this AMC



ORO.FC.145(e)
Operatorul are stabilit un sistem de monitorizare eficientă a modificărilor aduse FSTD și acest sistem poate determina dacă aceste modificări afectează sau nu eficiența programelor de pregătire
The operator established a system to adequately monitor changes to the FSTD and to ensure that those changes do not affect the adequacy of the training programmes



CONCLUZIILE ȘI PROPUNERILE INSPECTORULUI EVALUATOR
FINDINGS AND PROPOSALS OF THE EVALUATING NSPECTOR
     
 ACORDARE APROBARE
 EFECTUARE INSPECȚIE
 RESPINGERE CERERE
Data:
Date
     
Semnătura:
Signature






