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ÎNREGISTRARE AACR/Nr.    Formular F.PIAC.LME.01  

CERERE DE ACORDARE  
A LEGITIMAŢIEI DE MEMBRU AL ECHIPAJULUI 

CREW IDENTITY CARD REQUEST 

DATE DE IDENTIFICARE ALE TRANSPORTATORULUI AERIAN  
AIR CARRIER IDENTIFICATION  

DENUMIREA COMPLETĂ 
A 

TRANSPORTATORULUI 
Full company name 

DENUMIREA 
COMERCIALĂ A 

TRANSPORTATORULUI 
Company trade name  

REPREZENTANT LEGAL 
Legal representative 

ADRESA 
Address 

TELEFON/FAX/E-MAIL 
Phone/fax/e-mail 

DATE DE IDENTIFICARE ALE PERSOANEI PENTRU CARE SE FACE SOLICITAREA 
HOLDER IDENTIFICATION  

NUME 
Last name 

PRENUME 
First name 

CNP 
Personal ID no. 

LOCUL NAŞTERII 
Place of birth 

DATA NAŞTERII 
Date of birth 

C.I. / PAŞAPORT 
Seria/ Nr. 

ID card / passport - 
Series/ No 

LOC PENTRU 
FOTOGRAFIA 
TITULARULUI 

Place for the holder’s photo 

ADRESĂ / TEL. FIX, MOBIL 
Address, / Home  

phone, Cell phone 

FUNCŢIE 
Job Title 

Nr. MARCĂ 
Registration No. 

Data angăjării 
Hire date 

Data expirării, 
Expiration, if any 
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Angajat (cu contract de muncă pe perioadă)  
Employment contract: 

Determinată/Temporary 
Nedeterminată /Permanent

Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 
 Personal data proccesed in accordance with Law No. 677/2001 
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Menţionăm că d-na / d-nul  
Please note that Mrs./ Mr.  

 a fost instruit(ă), cunoaşte, aplică şi respectă prevederile Programului Naţional de Securitate 
Aeronautică.
is trained, is aware of,  applies and complies with  the provisions of the National Aeronautical Security 
Programme.

 a parcurs cu succes etapa de verificare a antecedentelor, astfel cum aceasta este prevăzută de
art. 11.1.3 din Anexa la Regulamentul (UE) nr. 185/2010, data ultimei verificări a
antecedentelor fiind:
background check was performed as it is foreseen by art. 11.1.3, Annex to  Regulation 185/2010, the last
check was performed at

Prin prezenta Beneficiarul solicită R. A. Autoritatea Aeronautică Civilă Română emiterea 
legitimaţiei de membru al echipajului şi se obligă să respecte responsabilităţile şi 
obligaţiile ce-i revin prin Programul Naţional de Securitate Aeronautică. 
By this Form the Beneficiary requests Romanian Civil Aeronautical Authority to issue the  Crew Member Identity 
Card and engages to respect to her/his responsibilities and obligations derived from National Aeronautical 
Security Programme. 

Director General 
General Manager 

Data/Date 
Semnătura şi ştampila/ 
 Signature and Stamp 

Responsabil securitate 
Security responsibly 

Data/Date 
Semnătura/Signature 

Rubricile de mai jos se completează numai de către Autoritatea Aeronautică Civilă 
Română 

For Romanian CAA use ONLY 

Rog aprobaţi emiterea legitimaţiei de membru al echipajului 

OPERATOR LME 
Numele si prenumele  

Data 

Semnătura 

Aprob emiterea legitimaţiei de membru al echipajului Data 

DIRECTOR GENERAL 
Numele şi Prenumele  

Semnătura şi ştampila     
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LISTA VERIFICARE DOCUMENTE ANEXATE CERERII 

 

Prezentei cereri îi sunt anexate următoarele documente (bifaţi rubricile corespunzătoare): 

Lipsa sau completarea incorectă sau incompletă a oricărui document din lista de mai jos poate 
duce la respingerea cererii. 

 
  AACR

□ Fişă date personale (formular F.PIAC.LME.02); 

 
□ 

□ Fotocopie act de identitate, certificată pentru conformitate 

 
□ 

□ Certificat de cazier judiciar, original, în termen de valabilitate; 

 
□ 

□ O fotografie recentă (nu mai veche de 6 luni), tip paşaport, lipită pe prezenta cerere, 
în rubrica dedicată, în vederea eliminării posibilelor confuzii se va înscrie pe verso 
CNP al titularului; 

 

□ 

  
Documente in format electronic: 
 

 

□ Tabel completat cu datele personale ale titularului (fişier excel - formular 
F.PIAC.LME.03), poate fi individual sau colectiv; 

 
□ 

□ O lista de evidenţă a solicitanţilor (fişier word formular – F.PIAC. LME.04), poate fi 
individual sau colectiv 

 
□ 

□ O fotografie în format electronic, conform caracteristicilor mentionate in Anexa 2, 
fotografia este denumită cu codul numeric personal al titularului 

 
□ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezentul formular  trebuie tiparit  faţă/verso. 
 
 
NOTĂ: Toate Formularele aferente Procedurii PIAC – LME sunt disponibile în format electronic pe website-
ul www.caa.ro rubrica „FORMULARE”! 
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