
Name of organization 

 

 

Adeverință privind valabilitatea licenței / 

Attachement regarding licence validity 
 
 

Adeverință emisă de operatorul aerian/ATO/DTO ______________________ în conformitate cu 

exceptarea emisă de Autoritatea Aeronautică Civilă Română prin Notificarea NO-002/10.12.2020 legată 

de Covid-19, privind acordarea unor exceptări, în baza regulamentului european nr.1139/2018, art.71 de 

la cerințele Regulamentului european nr.1178/2011, valabilă pentru perioada 01.12.2020 – 31.07.2021. 

Attachment to Part-FCL Licences issued by ________________ air operator/ATO/DTO in accordance with the 

exemption issued by Romanian Civil Aeronautical Authority No. NO-002/10.12.2020 related to Covid 19: Extension of 

validity periods for licences, ratings, certificates and attestations of aircrew, valid between 01.12.2020 – 31.07.2021, 

issued in accordance with art. 71 of EU regulation no. 1139/2018. 

 
Prin emiterea prezentului document se atestă 

(By signing this Attachment, it is confirmed that): 
 

Pilotul menționat mai jos a îndeplinit condițiile cerute de măsurile dispuse privind diminuarea 

riscurilor ca urmare a utilizării exceptării specificate mai sus: 
(The following pilot has successfully completed the required conditions by the mitigation measures as specified in the 

exemption) : Nume pilot : 
(Name of 
Pilot) : 

 Număr licență 
(Licence number) : 

 

 
 

Valabilitatea calificărilor/autorizațiilor/certificatelor se prelungește până la maxim data 

specificată în derogare: 
(The following validity periods are extended as mentioned without exceeding the end of the application of the 

exemption) : 

Calificare/calificări clasă:  

Class rating(s)   

 

 Date initială valabilitate 

Initial validity date 
 Data extinsă de valabilitate* 

Extended validity date* 
 

Calificare/calificări tip:  

Type rating(s)  
 Date initială valabilitate 

Initial validity date 
 Data extinsă de valabilitate* 

Extended validity date* 
 

Calificare/calificări IR:  

Instrument rating(s)  

 

 Date initială valabilitate 

Initial validity date 
 Data extinsă de valabilitate* 

Extended validity date** 
 

Alte calificări:  

Other ratings 
 Date initială valabilitate 

Initial validity date 
 Data extinsă de valabilitate* 

Extended validity date** 
 

   Calificări instructor:  

Instructor rating(s) 
 Date initială valabilitate 

Initial validity date 
 Data extinsă de valabilitate* 

Extended validity date** 
 

Certificat examinator:  

Examiner certificates(s) 
 Date initială valabilitate 

Initial validity date 
 Data extinsă de valabilitate* 

Extended validity date* 
 

 *a nu se depăși 31/07/2021  
(*not beyond 31/07/2021) 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

NOTĂ: 
 

Pilotul care face obiectul prezentei derogări este obligat să păstreze acest document alături de licența și să 

transmită la AACR, pentru informare, o copie după prezentul document, la adresa de mail pel.info@caa.ro, în 

termen de 48 ore de la emitere 

Confirmarea informațiilor  / Confirmation about the information given 

 Nume 
operator/ATO 

 Referință derogare 
(Exemption reference) 

  NO-002/10.12.2020 
 

Date  
(Name of 
Operator/ATO) 

Nume și număr licență instructor : 
(Instructor name and licence number) 

  
Semnătură 
Signature 

 

mailto:pel.info@caa.ro

