AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ
Operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu nr. 20425

PIAC-CPN Partea 7 - Anexa 101. ORA-DTO-S
DECLARAȚIE
DECLARATION
în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei
pursuant to Commission Regulation (EU) No 1178/2011
☐ Declaraţie iniţială/Initial declaration
1
☐ Notificare de schimbare ( ) – DTO număr certificat:
1
Notification of changes ( ) – DTO reference number:
1.

Organizația de pregătire declarată (DTO)/ Declared training organisation (DTO)
______________________________________________________________________________
Denumire:/Name:
______________________________________________________________________________

2.

Locul (locurile) de desfășurare a activității/ Place(s) of business
Datele de contact (adresă, telefon, e-mail) ale sediului principal al activității DTO:/Contact details
(address, phone, email) of the DTO's principal place of business:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3.

Personalul/ Personnel
Numele și datele de contact (adresă, telefon, e-mail) ale reprezentantului DTO:/Name and contact
details (address, phone, email) of the DTO's representative:
__________________________________________________________________________________
Numele și datele de contact (adresă, telefon, e-mail) ale responsabilului cu pregătirea în cadrul DTO și,
dacă este cazul, ale adjunctului responsabilului cu pregătirea în cadrul DTO:/Name and contact details
(address, phone, email) of the DTO's head of training and, if applicable, of the DTO's deputy head(s) of
training:
_______________________________________________________________________________

4.

Sfera pregătirii/ Training scope
Lista cu toate cursurile de pregătire furnizate:/List of all training provided:
_______________________________________________________________________________
Lista cu toate programele de pregătire utilizate pentru a furniza cursuri de pregătire (documentele se
atașează la prezenta declarație) sau, în cazul menționat la punctul DTO.GEN.230 litera (d) din anexa
VIII (partea DTO) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011, referințele tuturor manualelor de pregătire
aprobate utilizate pentru furnizarea pregătirii:/List of all training programmes used to provide the
training (documents to be attached to this declaration) or, in the case referred to in point
DTO.GEN.230(d) of Annex VIII (Part-DTO) to Regulation (EU) No 1178/2011, the reference to all
approved training manuals used to provide the training:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

5.

Aeronave de antrenament și FSTD/ Training aircraft and FSTDs
Lista aeronavelor utilizate pentru pregătire:/ List of aircraft used for the training:
______________________________________________________________________________
Lista FSTD calificate utilizate pentru pregătire (dacă este cazul, inclusiv codul de litere indicat în
certificatul de calificare):/ List of qualified FSTDs used for the training (if applicable, including letter
code as indicated on the qualification certificate):
__________________________________________________________________________________
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6.

Aerodromul (aerodromurile) și baza (bazele) de operare/Aerodrome(s) and the operating site(s)
Datele de contact (adresă, telefon, e-mail) ale tuturor aerodromurilor și bazelor de operare utilizate de
DTO pentru a furniza pregătirea:/ Contact details (address, phone, email) of all aerodromes and
operating sites used by the DTO to provide the training:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

7.

Data la care se intenționează începerea pregătirii:/Date of intended commencement of training:
__________________________________________________________________________________

8.

Cererea de aprobare a cursurilor de standardizare și a seminarelor de reîmprospătare a
cunoștințelor pentru examinatori (dacă este cazul)/Application for approval of examiner
standardisation courses and refresher seminars (if applicable)
☐ Prin prezenta, DTO solicită aprobarea programului (programelor) de pregătire susmenționat(e)
referitoare la cursurile pentru examinatori pentru planoare sau baloane în conformitate cu punctul
DTO.GEN.110 litera (b) și cu punctul DTO.GEN.230 litera (c) din anexa VIII (partea DTO) la
Regulamentul (UE) nr. 1178/2011.
The DTO hereby applies for approval of the above-mentioned training programme(s) for examiner
courses for sailplanes or balloons in accordance with points DTO.GEN.110(b) and DTO.GEN.230(c) of
Annex VIII (Part-DTO) to Regulation (EU) No 1178/2011.

9.

Declarații/ Statement
DTO a elaborat o politică de siguranță în conformitate cu anexa VIII (partea DTO) din Regulamentul
(UE) nr. 1178/2011, mai exact cu punctul DTO.GEN.210 litera (a) punctul 1 subpunctul (ii), și va aplica
această politică în toate activitățile de pregătire care fac obiectul declarației.
The DTO has developed a safety policy in accordance with Annex VIII (Part-DTO) to Commission
Regulation (EU) No 1178/2011, and in particular with point DTO.GEN.210(a)(1)(ii) thereof, and will
apply that policy during all training activities covered by the declaration.
În toate activitățile de pregătire care fac obiectul declarației, DTO respectă și va continua să respecte
cerințele esențiale prevăzute în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și cerințele din anexa I
(partea FCL) și din anexa VIII (partea DTO) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011.
The DTO complies and will, during all training activities covered by the declaration, continue to comply
with the essential requirements set out in Annex IV to Regulation (EU) 2018/1139, with the
requirements of Annex I (Part-FCL) and Annex VIII (Part-DTO) to Commission Regulation (EU) No
1178/2011, and with the requirements of Annex III (Part-BFCL) to Commission Regulation (EU)
2018/395 and Annex III (Part-SFCL) to Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1976.
Confirmăm că toate informațiile incluse în prezenta declarație, inclusiv în anexe (dacă este cazul), sunt
complete și corecte.
We confirm that all information contained in this declaration, including its annexes (if applicable), is
complete and correct.
Numele, data și semnătura reprezentantului DTO/Name, date and signature of the representative of
the DTO
_____________________________________________________________________________
Numele, data și semnătura responsabilului cu pregătirea în cadrul DTO/Name, date and signature of
the head of training of the DTO
_____________________________________________________________________________

1
1

În cazul modificărilor, nu se completează decât punctul 1 și rubricile care conțin modificări.
In the case of changes, only point 1 and those fields containing changes need to be completed.
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