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       Anexa 5.3   
 

LISTA APROBĂRILOR SPECIFICE 
LIST OF SPECIFIC APPROVALS 

 

Operațiuni necomerciale 
Non-commercial operations 

 

(sub rezerva condițiilor specificate în aprobare și cuprinse în manualul de operațiuni sau   

în manualul de operare utilizat pilotului) 
(subject to the conditions specified in the approval and contained in the operations manual or pilot’s 

operating handbook) 

Autoritatea emitentă (1): 
Issuing Authority(1): 

Lista aprobărilor specifice (2): 
List of Specific Approvals: 

 
Numele operatorului: 
Name of Operator: 

 
Data (3): 
Date: 

 
Semnătura 
Signature 

Tipul (tipurile) de aeronavă, numărul (numerele) de înmatriculare (4): 
Aircraft Model and Registration Marks: 

Aprobări specifice (5) 

Specific Approvals 

Specificaţie (6) 

Specification 

Observații 
Remarks 
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(1) Se introduce denumirea şi datele de contact 
Insertion of name and contact details 

(2) Se introduce numărul asociat 
Insertion of the associated number 

(3) Data eliberării aprobărilor specifice (zz.ll.aaaa) şi semnătura reprezentantului AAC 
Issue date of the specific approvals (dd.mm.yyyy) and signature of the authority representative 

(4) Se introduce denumirea stabilită de Echipa pentru siguranţa aviaţiei comerciale (CAST)/OACI pentru 
tipul, modelul şi seria aeronavei sau seria master, dacă a fost desemnată o serie (de exemplu: Boeing-
737-3K2 sau Boeing-777-232). Taxonomia CAST/OACI este disponibilă la adresa: 
http://www.intlaviationstandards.org/. 
Numerele de înmatriculare trebuie enumerate fie în lista aprobărilor specifice, fie în manualul de 
operaţiuni. În ultimul caz, lista aprobărilor specifice, fie în manualul de operaţiuni. În ultimul caz, lista 
aprobărilor specifice trebuie să menţioneze pagina corespunzătoare 
Insertion of the Commercial Aviation Safety Team (CAST)/ICAO designation of the aircraft make, model 
and series, or master series, if a series has been designated (e.g. Boeing- 737-3K2 or Boeing-777-232). 
The CAST/ICAO taxonomy is available at: http:// www.intlaviationstandards.org/ 

The registration marks should be either listed in the List of Specific Approvals or in the operations manual. 
In the latter case the List of Specific Approvals shall refer to the related page in the operation manual 

(5) Specificaţi tipul de operaţiune (de exemplu: agricultură, construcţii, fotografiere, supraveghere, 
observare şi patrulare, publicitate aeriană) 
Specify the type of operation, e.g., agriculture, construction, photography, surveying, observation and 
patrol, aerial advertisement 

(6) În această coloană, se enumeră toate operaţiunile aprobate (de exemplu: bunuri periculoase, LVO, 
RVSM, RNP, MNPS) 
List in this column any approved operations, e.g., Dangerous goods, LVO, RVSM, RNP, MNPS. 

(7) În această coloană, se enumeră criteriile cele mai permisive pentru fiecare aprobare (de exemplu: 
înălţimea de decizie şi minimele RVR pentru CAT II) 
List in this column the most permissive criteria for each approval, e.g. the decision height and RVR 
minima for CAT II 

 

http://www.intlaviationstandards.org/
http://www.intlaviationstandards.org/

