
ANEXĂ  

la Ordinul nr. ___/GEN din _________ 

 

Se modifică și se completează Procedurile și Instrucțiunile Aeronautice Civile referitoare la emiterea 

legitimațiilor de membru al echipajului (LME) pentru personalul operatorilor aerieni naționali (PIAC – 

LME), aprobate prin Ordinul nr.56/GEN din 7 octombrie 2019, publicat în Monitorul Oficial nr.310-

313/1740 din 18.10.2019, după cum urmează:    

 

1. La punctul 6 subpunctul (3) litera b)  după expresia „cerere scrisă” se completează cu „conform 

specimenului din Anexa nr. 1”; 

2. La punctul 9 subpunctul (2) litera a) la final se completează cu „conform specimenului din Anexa 

6.”; 

3. La punctul 11: 

- subpunctul (2) litera a) după expresia „membru al echipajului” se completează cu expresia 

„conform specimenului”; 

- subpunctul (2) litera h) cuvântul „solicitantului” se substituie cu cuvântul „beneficiarului”; 

- subpunctul (5) textul „formularul din Anexa nr.1” se substituie cu „conform specimenului din 

Anexa nr.1”; 

4. La punctul 19 subpunctul (3) litera b) cuvântul „solicitantului” se substituie cu cuvântul 

„beneficiarului”; 

5. Capitolul X se exclude. 

6. La Anexa nr.1, pe parcursul textului cuvântul „solicitantului” se substituie cu cuvântul 

„beneficiarului”; 

7. La Anexa nr.3 cuvântul „solicitantului” se substituie cu cuvântul „beneficiarului”; 

8. După „Anexa nr.5” se completează cu o nouă anexa „Anexa nr.6” cu următorul conținut: 

 

„Anexa nr. 6 

la PIAC – LME aprobat prin 

Ordinul AAC nr.  

 

FIȘA 

 ce confirmă efectuarea verificării de securitate a titularului de LME 

 

PERSOANA SUPUSĂ VERIFICĂRII DE SECURITATE 

___________________________________ ____________________________________ 
(Numele Prenumele Patronimicul) (Funcția) 

 

1. Verificarea identității 

1.1 Buletin de identitate:  _____________________ 
(Seria și Numărul) 

________________________ 
(Valabil până la) 

1.2 Livretul militar: _____________________ 
(Seria și Numărul) 

________________________ 
(Valabil până la) 

1.3 Certificatul de 

asigurare socială: 

 

_____________________ 
(Seria și Numărul) 

 

________________________ 
(Valabil până la) 

1.4 Alte documente (după caz): 
 

I. ______________________________________________ 

II. ______________________________________________ 

III. ______________________________________________ 
 



1.5 Verificarea informației prezentate de către beneficiar cu referire la data nașterii, 

locul de trai, viza de reședință, studii, și altă informație relevantă: 

I. ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

II. ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

2. Verificarea datelor referitoare la locurile de muncă precedente pe durata ultimilor 

5 ani care să conțină denumirea întreprinderilor/organizațiilor, adresele juridice și 

numerele de telefon ale acestora, mențiunile angajatorilor precedenți despre 

candidat și altă informație relevantă: 

I. ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

II. ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

3. Verificarea antecedentelor penale care să acopere cazierul judiciar din toate statele 

de rezidență: 

I. ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

II. ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

 

Șef al subdiviziunii responsabile de 

efectuarea verificării de securitate 
  

______ ____________________ 20___   ____________ ________________________ 

(Data) (Semnătura) (Nume Prenume) 

 

APROB   

Responsabil pentru securitatea aeronautică   

______ ____________________ 20___   ____________ ________________________ 

(Data) (Semnătura) (Nume Prenume) 

„ 

 

 

 


