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FLUX: OPS
ANEXA 2.2  Cererea tip pentru operaţiuni de lucru aerian 

CERERE PRIVIND
 Acordarea/Modificarea/Prelungirea valabilităţii
AUTORIZAIEI DE OPERATOR AERIAN (AOA)


1.1. SOLICITANTUL (nume, adres, date comerciale i fiscale de nregistrare): 





1.2. REPREZENTAT prin (nume, prenume, funcie/calitate, adres):




solicit acordarea	, modificarea	     , prelungirea valabilitii 	     Autorizaiei de Operator Aerian pentru a fi autorizat s desfor operaiuni aeriene, conform urmtoarelor informaii:


2.1. Aeronave (tip, numr i nmatriculare)
2.1.1.	Aeronave proprii






2.1.2.	Aeronave aflate la dispoziie n baza unui titlu de deinere (natura titlului de deinere, perioada de utilizare)





Categoria operaiunilor aeriene propuse pentru autorizare.

Nr.
Operaţiuni
Da/Nu
Înmatriculare
A.
LUCRU AERIAN




1.
Operaţiuni în folosul agriculturii şi silviculturii



2.
Aerofotogrametrie



3.
Operaţiuni geodezice



4.
Tractare aeronave



5.
Operațiuni cu parașute și lansare materiale



6.
Operaţiuni de supraveghere



7.
Reclamă aeriană (tractare banner)



8.
Observaţii meteo



9.
Calibrări mijloace PNA-Tc.



10.
Operaţiuni speciale cu elicoptere (încărcături suspendate)



11.
Operaţiuni de stingere a incendiilor



12.
Operaţiuni pentru protecţia mediului



13.
Operaţiuni de căutare şi salvare



14.
Alte activităţi
--------------------------------





2.3. Baze de operare pentru fiecare tip de aeronav (principale i secundare).








2.4. Date privind organizarea managerial.
2.4.1. Structura organizatoric i funciile compartimentelor.








2.4.2. Numele, calificarea i experiena personalului responsabil pentru:
(a) operaiunile de zbor;
(b) sistemul de ntreinere tehnic;
(c) sistemul de asigurare a calitii;
(d) pregtirea, antrenarea i inspecia proprie a personalului aeronautic navigant.







2.5. Tipul zonelor geografice propuse pentru operare (es, munte, mare, zbor deasupra oraelor mari i/sau deasupra municipiului Bucureti).





2.6. Data la care Manualul de Operaiuni va fi naintat AACR spre aprobare.





2.7. Date detaliate privind sistemul de ntreinere tehnic a aeronavelor.
2.7.1. Organizarea sistemului de ntreinere tehnic a aeronavelor.





2.7.2. Responsabilitile pentru ntreinerea tehnic a fiecrui tip de aeronav (numele i adresa organizaiei de ntreinere i numrul contractului cu aceasta, dac este cazul).
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2.7.3. Referine privind programul de ntreinere pentru fiecare tip de aeronav.




2.8. Data propus pentru nceperea operrii




2.9.1 Numrul Autorizaiei de Operator Aerian deinute:


1 Se completeaz numai n cazul solicitrii modificrii sau prelungirii valabilitii Autorizaiei de Operator Aerian 
	
Declar c informaiile prezentate mai sus sunt reale i c orice modificare a acestora va fi adus la cunotina Autoritii Aeronautice Civile Romne, n termenele prevzute n reglementrile aeronautice aplicabile.


Numele i prenumele persoanei autorizate (cu majuscule) 
____________________________________________________________________________

Semntura 	____________________________________________

Data		____________________________________________
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