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Anexa nr.17.1  
 

 

 

    Nr.  /    

 

NUMELE OPERATORULUI AERIAN 

 
Numele și prenumele solicitantului  
 
Funcția solicitantului 
 
Subiect: Aprobare desfășurare activități de aviație generală cu aeronave complexe 
motorizate 

 
Doamnă/Domnule  (funcția) , 

 

Urmare a solicitării dvs. nr.  / (ref. AAC nr.  / ) și în 

conformitate cu prevederile Procedurilor și Instrucțiunilor Aeronautice Civile PIAC-NCO/GA, 
Autoritatea Aeronautică Civilă: 

 acceptă numirea domnului  în calitate de 
persoană responsabilă cu respectarea prevederilor aplicabile şi cu desfăşurarea 

în siguranţă a operaţiunilor de aviaţie generală, 
 aprobă utilizarea, începând cu data de  , a Manualului de Proceduri 

pentru Aviație Generală al    (numele operatorului aerian)    , Ediția  . Orice 

modificare a acestuia va fi transmisă la AAC şi va intra in vigoare numai după 
acceptarea acesteia de către AAC, 

 aprobă efectuarea operațiunilor specifice după cum urmează: 
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Aprobări Specifice 
Specific Approvals 

Specificaţie: 
Specification 

Observaţii: 
Remarks 

Bunuri Periculoase (Dangerous Goods)   

Operațiuni în condiții de vizibilitate redusă 
Low Visibility Operations 

Decolare 
Take-Off 

 
Apropiere şi aterizare 
Approach and Landing 

Se vor specifica minimele 
RVR/DH corespunzătoare. 

 
RVR: …. m 

 
CAT: …. RVR: …. m 

  DH:… ... ft 

 

RVSM N/A   

ETOPS N/A 
Max. diversion time: …. Min 

Se specifică distanţa limită/ timpul 
maxim de diversiune 

 

MNPS 
Se specifică regiunea OACI 

pentru fiecare tip de aeronavă 

 

Operațiuni de Navigație Bazată pe Performanțe 

(PBN) 
Performance Based Navigation (PBN) Operations 

  

Operațiuni cu elicoptere cu ajutorul 

sistemelor de redare a imaginii pe timp de 

noapte 
Helicopter NVIS(night vision imging system) 

  

Operațiuni cu încărcături speciale efectuate cu 

elicopterul 
Helicopter Hoist Operations 

  

Operațiuni de servicii medicale de urgență cu 

elicopterul 
Helicopter emergency medical service operations 

  

Altele 
Others 

  

 

Notă: Pe scrisoarea de aprobare vor rămâne doar aprobările specifice acordate. 

 
De asemenea, vă aducem la cunoștință că aveți obligația menținerii la zi și/sau în 

termen de valabilitate a întregii documentații ce a stat la baza emiterii scrisorii de aprobare. 

 
Cu stimă, 

 

 
Director AAC  


