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DECLARAŢIE DTO 

Declaraţie iniţială 

 
Notificare de schimbare – DTO număr certificat: 

1. Numele organizaţiei de pregătire  

2. Sediul organizaţiei Detaliile de contact (adresă, telefon, email) 

3. Numele reprezentantului DTO Detaliile de contact (adresă, telefon, email) 

4. Numele şefului activităţilor de pregatire (HT) Detaliile de contact (adresă, telefon, email) 

5. Numele şefului activităţilor de instruire (daca 
este cazul) 

Detaliile de contact (adresă, telefon, email) 

6. Cursurile de pregătire oferite Listă cu toate programele de pregătire oferite, teorie 
şi/sau pregătire practică 

7. Aeronavele folosite pentru instruire Clasa/tipul aeronavelor, înregistrarea acestora, 
echipamente pentru testare în zbor (dacă e aplicabil) 

8. Descrierea echipamentelor pentru instruire 
sintetică 

Listă FSTDs certificate pentru pregătire (dacă este 
cazul indicaţi codul corespondent indicat pe 
certificatul FSTD) 

9. Aerodromuri folosite pentru instruire Detaliile de contact (adresă, telefon, email) 

10. Facilităţile pentru instruire teoretică Locaţie, numărul şi dimensiunea camerelor 

11. Data preconizată pentru începerea pregătirii  

12. Cerere de aprobare a cursurilor de 
standardizare pentru examinatori şi cursuri 
de refresh (dacă este cazul) 

În acest caz DTO aplică pentru aprobarea cursurilor 
de examinator pentru baloane şi planoare în acord 
cu DTO.GEN.110(b) şi DTO.GEN.230(c) din Anexa 
nr.8 (Part-DTO) din Hotărîrea Guvernului 
nr.204/2020 

13. Declaraţie: DTO a dezvoltat o politică de securitate în acord 
cu Anexa nr.8 (Part-DTO) a Hotărîrii Guvernului 
nr.204/2020 şi în special cu punctul 
DTO.GEN.210(a)(1)(ii) şi va aplica această politică 
în tot timpul activităţii de pregătire acceptate în 
Declaraţie. 
DTO se conformă in tot timpul activităţii de pregătire 
cu cerinţele din Anexa nr.4 din Codul Aerian al 
Republicii Moldova si Anexa nr.1 (Part-FCL) şi 
Anexa nr.8 (Part- DTO) din Hotărîrea Guvernului 
nr.204/2020. 

14. Confim că toate informaţiile din această Declaraţie, incluzând şi anexele sunt complete şi adevărate. 

Nume, dată si semnătură reprezentant DTO 

 

Nume, dată si semnătură şef pregătire DTO 

In cazul unor schimbări vor fi completate numai acele câmpuri care conţin modificări şi punctul 1. 
 


