Anexa 8

AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ
CIVIL AVIATION AUTHORITY
Formular nr. _ ____
de verificare şi control în scopul emiterii/prelungirii Certificatului de navigabilitate
Solicitantul

Lista elementelor verificate

Nr.
1.

2.

3.
4.

5.

Aeronava

Cererea de emitere/prelungire a Certificatului de
navigabilitate (Anexa 6)
O declarație de conformitate eliberată în temeiul punctului
21.A.163 litera (b); sau eliberată în temeiul punctului
21.A.130 și validată de AAC; sau pentru o aeronavă
importată, o declarație semnată de AAC, care certifică
faptul că aeronava este conformă cu un proiect aprobat de
AAC
Un deviz de masă și centraj, însoțit de instrucțiuni de
încărcare
Manualul de zbor, atunci cînd existența sa este impusă de
specificațiile de certificare aplicabile pentru aeronava
respectivă
În ceea ce privește o aeronavă folosită: (i) care provine
dintr-un stat membru UE, un certificat de navigabilitate
eliberat în conformitate cu partea M;
În ceea ce privește o aeronavă folosită care provine dintrun stat nemembru UE:

- o declarație din partea autorității competente a statului
în care este sau a fost înmatriculată aeronava, care să
reflecte starea de navigabilitate a aeronavei în registrul
său, în momentul transferului; - un deviz de masă și
centraj, însoțit de instrucțiuni de încărcare; - manualul de
zbor, atunci cînd existența sa este impusă de codul de
navigabilitate aplicabil pentru aeronava respectivă; 6. înregistrări istorice, pentru a stabili standardul de
producție, modificare și întreținere a aeronavei, inclusiv
toate limitele asociate cu un certificat de navigabilitate
restrictiv, conform punctului 21.B.327 litera (c); - o
recomandare pentru eliberarea unui certificat de
navigabilitate sau a unui certificat de navigabilitate
restrictiv și a unui certificat de revizuire a navigabilității,
în urma unei revizuiri a navigabilității în conformitate cu
partea M
:
Certificatul de navigabilitate deţinut anterior sau pentru
7.
Export
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Data

Conformitate
a
DA

NU





























Inspectorul

Note
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Lista elementelor verificate

Nr.

8. Programul întărit de deservire tehnică
9. MMEL

Conformitate
a
DA



Note

NU



CONCLUZIA:

10.

11.

Funcţia

Semnătura

Data

Specialist principal SMN DN
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