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FORMULAR AUTORIZARE OPERAȚIONALĂ AWO
FORM FOR AWO OPERATIONAL APPROVAL 
= navigabilitate =
Acest formular este conceput pentru a aduna toate informațiile necesare de la acei operatori care doresc aprobare  operațională AWO.  Atașați documentele doveditoare.
This form is designed to gather all the required information from those operators requiring AWO operational approval. Attach documents. 
  
A. APROBARE PROIECT DE TIP AWO PENTRU TIPUL DE AERONAVĂ  (Specificați nr. documentului)
AWO Type Design Approval for the Aircraft Type  (Specify Document No.)

Da
Yes
Nu
No
Date Certificat de Tip
Type certification Data sheet………………………………….
☐
☐
Certificate de Tip Suplimentar
Supplemental Type Certificate………………………………..
☐
☐
Manual de Zbor
Aircraft Flight Manual……………………………………………
☐
☐
Supliment Manual de Zbor
Aircraft Flight Manual Supplements…………………………….
☐
☐
Alte (Descriere)
Other (Description)………………………………………………..
☐
☐
B. ELIGIBILITATEA SISTEMULUI PENTRU S/N AERONAVĂ                 
SECTION 2:   System Eligibility for referenced Airplane Serial Number
Model instalat/Producător sistem (ex. Flight Guidance System)
System manufacturer / model installed

Producător…………………………………….TSO- ………………….
Make                                                             TSO-………………….
Aprobarea AWO este reflectată în
The AWO type design approval is reflected in
Da
Yes
Nu
No
Tip de proiectare                  
Type design         
☐
☐
Certificate de Tip Suplimentar            
Supplemental Type Certificate       
☐
☐
Buletin de serviciu
Service Bulletin
☐
☐
Alte (Descriere)
Other (Description)………………………………………………..
☐
☐
C. PROGRAM DE ÎNTREȚINERE 
Maintenance Programme 
Număr referință …………………….Status Amendament…………..…Data amendării……………………...
Reference number                              Amendament Status                     Date Amended
Identificare lucrări  de întreținere AWO
Identification of AWOs task cards:…………………. 








D. Proceduri și Practici de Întreținere 
Maintenance Practices and Procedures
Solicitantul trebuie să stabilească proceduri referitoare la practicile de continuitatea navigabilității pentru AWO. Aceste proceduri trebuie să acopere următoarele subiecte:
The applicant must institute procedures in respect of continuing airworthiness practices for AWO. These procedures should cover the following subjects:

Se va completa de către solicitant cu Procedurile și practicile de întreținere (se va adăuga referința la manual, capitol și subcapitole)
To be completed by applicant AWO, Maintenance practices and Procedures are described in (add manual reference, chapter and subchapter):
Întreținerea echipamentelor AWO (accesul la instrucțiunile de întreținere producătorului, amendarea procedurilor, proceduri de reparații, politica de calibrare a sistemului, practici de întreținere AWO, manipularea sistemele de bord, etc )
Maintenance of AWO equipment (adherence to manufacturer’s maintenance instructions, modification procedures, repair procedures, system calibration policy, AWO maintenance practices, handling of on-board systems, etc.).


	Acțiuni pentru aeronave non-conforme (declasare, intrări din jurnale tehnice, acțiuni corective, modernizări, proceduri de “repunere în serviciu”, monitorizarea și raportarea defectelor repetitive, fiabilitatea raportării, raportarea către FOCA, etc)
Action for non-compliant aeroplane, (downgrading, technical log entries, corrective actions, upgrading, release to service procedures, monitoring and reporting of repetitive defects, reliability reporting, reporting to the FOCA, etc.). 


3. Pregătire personal întreținere 
Maintenance training 


4. Echipament de testare (folosirea echipamentului de testare, manipulare, calibrare, etc.)
Test equipment (use of test equipment, handling, calibration, etc.). 


E. DECLARAȚIE SOLICITANT
Applicant's statement

Prin semnarea în spațiul de mai jos, solicitantul declară că informațiile furnizate în prezenta cerere sunt adevărate și corecte 
By signing in the space provided below, the applicant declares that information provided in this application is true and correct 

Nume……………………………………………… Semnătură………………………..………..
Name                                                                  Signature…………………………..………..

Data și Ștampilă companiei…………………….….
Date & Company stamp …………………….….


