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ANEXĂ  

 

Lista persoanelor fizice sau juridice menționate la articolul 1 

 

 

Secțiunea 1: Certificatele eliberate de Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța 

Aviației („agenția”) persoanelor fizice sau juridice care își au locul principal 

de desfășurare a activității în Regatul Unit și pentru aeronave, menționate în 

1.1. partea 21 capitolul B din Regulamentul (UE) nr. 748/2012 (Certificate de tip și certificate 

de tip restrictive) 

1.2. partea 21 capitolul D din Regulamentul (UE) nr. 748/2012 (Modificări ale certificatelor 

de tip și ale certificatelor de tip restrictive) 

1.3. partea 21 capitolul E din Regulamentul (UE) nr. 748/2012 (Certificate de tip 

suplimentare) 

1.4. partea 21 capitolul M din Regulamentul (UE) nr. 748/2012 (Aprobări pentru reparații) 

1.5. partea 21 capitolul O din Regulamentul (UE) nr. 748/2012 (Autorizații ETSO) 

1.6. partea 21 capitolul J din Regulamentul (UE) nr. 748/2012 (Aprobări pentru organizația de 

proiectare) 

 

Secțiunea 2: Certificatele eliberate de persoanele juridice sau fizice certificate de 

autoritățile competente din Regatul Unit persoanelor fizice sau juridice și 

pentru aeronave, menționate în 

2.1. capitolul G punctul 21.A.163 litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 748/2012 (Certificate 

de autorizare a dării în exploatare pentru produse, piese și echipamente) 

2.2. partea 145 punctul 145.A.75 litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 (Certificate 

de autorizare a punerii în serviciu, referitoare la efectuarea întreținerii) 

2.3. partea 145 punctul 145.A.75 litera (f) din Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 (Certificate 

de examinare a navigabilității pentru aeronavele ELA1) 

2.4. partea M subpartea F punctul M.A.615 litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 

(Certificate de punere în serviciu, la încheierea lucrărilor de întreținere) 

2.5. partea M subpartea F punctul M.A.615 litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 

(Certificate de examinare a navigabilității pentru aeronavele ELA1) 

2.6. partea M subpartea G punctul M.A.711 litera (a) punctul 4 sau partea M subpartea G 

punctul M.A.711 litera (b) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 (Certificate 

de examinare a navigabilității și prelungirile acestora). 


