FLVI-NAV
4.1 - Lista de verificare privind aprobarea inițială a organizației de proiectare a procedurilor de zbor instrumental

№ aprobare: 01
№ утверждение :

№

I
I.
I-1

I – 1-1

I – 1-2

I – 1-3

“Aprobarea organizației de proiectare proceduri de
zbor instrumental”

Întrebarea cheie/detaliată

Referinţa
întrebării

II

III

Dovada documentării(D) și a
implementării(I)

IV

Perioada:
Период :

Conformare
Da
Nu
N/A
да
нет
н/п

V

VI

VII

2017-2018

Comentarii

VIII

Deține organizația de proiectare a procesdurilor de zbor instrumental (PPZI) – care solicită aprobareacapabilitatea de a desfăşura activităţile de PPZI conform cerinţelor aplicabile ?
Pct. 4.2. - CTRespectă organizația de PPZI cerințele privind
D:
PPZI
informațiile/datele?
I:
Au fost coordonate şi aprobate informaţiile
/datele necesare -înaintea utilizării de către
organizaţia de PPZI- cu: furnizorul ATS, entitatea
de administrare a aeroportului unde vor fi
implementate procedurile, organizaţiile care
furnizează date privind terenul şi obstacolele?
Au
fost
evaluate
având
în
vedere
informaţiile/datele utilizate ca date primare în
procesul de PPZI- : coordonatele aeroportului, a
mijloacelor de navigaţie aeriană, a obstacolelor şi
datele teren?
Au fost evaluate -având în vedere informaţiile/datele
utilizate ca date primare în procesul de PPZI-:
infrastructura aeroportului precum: clasificarea
pistei, sistemul de iluminare, sistemul de
comunicaţii, marcajele pistei, altimetrul?

Pct. 4.2.1. CT-PPZI
D:
I:

Pct. 4.2.2. CT-PPZI

Pct. 4.2.2. CT-PPZI

D:
I:

D:
I:
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I – 1-4

I – 1-5

I – 1-6
I – 1-7
I – 1-8

I – 1-9

I – 1-10

“Aprobarea organizației de proiectare proceduri de
zbor instrumental”

Perioada:
Период :

2017-2018

Au fost evaluate -având în vedere informaţiile/datele Pct. 4.2.2. utilizate ca date primare în procesul de PPZI-:
CT-PPZI
cerinţele spaţiului aerian, cerinţele furnizorului
D:
ATS, aspecte legate de mediu precum și alte
I:
posibile aspecte asociate procedurilor de zbor
instrumental?
Sunt îndeplinite cerinţele privind calitatea datelor
Pct.
(acurateţe, integritate, rezoluţie)-informaţiile/datele 4.2.3.,2.2.1.f - D:
utilizate în PPZI sau rezultate din această activitate –
CT-PPZI
I:
specificate în CT-HA, CT-AIS şi CT-ATS?
Pct. 4.2.4. Sunt informaţiile/datele utilizate în PPZI actuale,
D:
CT-PPZI
complete şi adecvate scopului?
I:
Este asigurată trasabilitatea informaţiilor/datelor
de către organizația de PPZI?
Sunt utilizate datele privind terenul şi obstacolele
de la furnizorul AIS?
Sunt verificate şi validate informaţiile/datele
utilizate sau rezultate din proiectare pentru a se
stabili dacă acestea îndeplinesc cerinţele privind
calitatea datelor (acurateţe, rezoluţie, integritate şi
trasabilitate) şi cerinţele privind sistemul
geodezic de referinţă prevăzute în CT-AIS, precum
şi în alte reglementări, cerinţe aplicabile?
Sunt implementate proceduri de control a
documentaţiei de proiectare, precum şi a altor
documente relevante pe care le utilizează în
activităţile de proiectare, verificare şi validare a
procedurilor de zbor?

Pct. 4.2.5. CT-PPZI
Pct. 4.2.6. CT-PPZI
Pct. 4.2.7. CT-PPZI

D:
I:
D:
I:

D:
I:

Pct. 4.2.8. CT-PPZI

D:
I:
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I-2
I – 2-1
I – 2-2

I – 2-3

“Aprobarea organizației de proiectare proceduri de
zbor instrumental”

Respectă organizația de proiectare a PZI cerințele Pct. 4.6. - CTprivind proiectarea
procedurilor de zbor
PPZI
instrumental?
Cuprinde procesul de PPZI achiziţionarea de date, Pct. 4.6.1. CT-PPZI
proiectarea şi promulgarea procedurii?
Cuprinde procesul de PPZI achiziţionarea
Pct. 4.6.1. (compilarea) şi verificarea mai multor date şi
CT-PPZI
informaţii ?
Se finalizează procesul de PPZI cu: a)validarea la
Pct. 4.6.1. sol şi/sau din zbor a produsului final?
CT-PPZI
b)prezentarea documentaţiei către AAC pentru
aprobarea procedurii?
c)publicarea în publicaţiile de informare aeronautică

Perioada:
Период :

2017-2018

D:
I:
D:
I:
D:
I:

D:
I:

?
I – 2-4

I – 2-5

I – 2-6

I – 2-7

Îndeplinesc procedurile de zbor instrumental
proiectate cerinţele şi criteriile prevăzute în
reglementările şi standardele aplicabile, cerinţele
furnizorului ATS, ale aeroportului unde vor fi
implementate, ale aeroporturilor afectate, precum şi
ale operatorilor aerieni?
Sunt implementate proceduri documentate pentru
controlul activităţilor de proiectare a procedurilor
de zbor instrumental, inclusiv al activităţilor de
verificare şi validare a etapelor de proiectare?
Sunt proiectate procedurile de zbor instrumental
utilizând standardele de proiectare cuprinse în:
a)
Doc. OACI 8168, Vol. 2, ediţia în vigoare;
b)
Doc. OACI 9613, ediţia în vigoare;
c)
alte documente OACI aplicabile?
Este păstrată şi actualizată documentaţia
referitoare la standardele de proiectare utilizate în
PPZI?

Pct. 4.6.2. CT-PPZI
D:
I:

Pct. 4.6.3. CT-PPZI

D:
I:

Pct. 4.6.4.,
2.2.1.g - CT- D:
PPZI
I:
Pct. 4.6.7. CT-PPZI

D:
I:
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I – 2-8

I – 2-9

I – 2-10

I-3
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I – 3-2
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“Aprobarea organizației de proiectare proceduri de
zbor instrumental”

Sunt prevăzute a fi evaluate modificările datelor
privind obstacolele, mijloacele de navigație, de
aerodrom cât și alte date aeronautice utilizate în
proiectarea procedurilor?
Sunt prevăzute în ce condiții este necesară
reproiectarea , retragere/suspendarea
procedurilor publicate în documentele de informare
aeronautică?
Sunt prevăzute a fi evaluate în mod continuu
modificările standardelor de proiectare, precum și
a altor standarde și cerințe avute în vedere la
proiectarea procedurilor publicate în documentele de
info aeronautică?

Perioada:
Период :

2017-2018

Pct. 6.1. - CTPPZI
D:
I:
Pct. 6.1. - CTPPZI
D:
I:
Pct. 6.2. - CTPPZI

Pct. 4.7. - CTRespectă și îndeplinește organizația de proiectare a
PPZI
PZI cerințele privind documentația de proiectare? Pct. 2.2.1.h CT-PPZI
Este
întocmită,
păstrată
şi
actualizată Pct. 4.7.1. documentaţia de proiectare corespunzătoare
CT-PPZI
tipurilor de proceduri de zbor instrumental pe care le
proiectează?
Cuprinde documentaţia de proiectare documentaţia Pct. 4.7.2.a CT-PPZI
necesară pentru publicarea în Publicaţia de
Informare Aeronautică - AIP Moldova, conform CTAIS şi CT-HA?

D:
I:

D:
I:

D:
I:

D:
I:

Cuprinde documentaţia de proiectare documentaţia Pct. 4.7.2.b necesară pentru asigurarea transparenţei în ce
CT-PPZI
D:
priveşte standardele, detaliile şi ipotezele considerate
în activitatea de proiectare propriu-zisă, inclusiv
I:
informaţiile/datele
aeronautice
utilizate
în
proiectare?
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I – 3-4

I – 3-5

I – 3-6
I – 3-7
I – 3-8

I – 3-9

I – 3-10
I – 3-11

“Aprobarea organizației de proiectare proceduri de
zbor instrumental”

Conține documentaţia de proiectare informaţii/date
aeronautice referitoare la: 1. obstacolele
semnificative pentru fiecare segment al procedurii;
2.restricţiile de mediu considerate în proiectare;
3.evaluarea infrastructurii;
4.restricţiile de spaţiu aerian;
5.cauzele modificării procedurilor în vigoare;
6.cerinţele furnizorului ATS certificat;
7.alte aspecte sau cerinţe avute în considerare în
procesul de proiectare
Cuprinde documentaţia de proiectare,
documentaţia suplimentară necesară verificării şi
validării procedurilor de zbor instrumental la sol şi,
dacă este cazul, în zbor?
Este păstrată de către organizaţia de proiectare
documentaţia de proiectare actualizată şi
completă?
Este păstrată de către organizaţia de proiectare
documentaţia de proiectare pe o perioadă de
minimul perioadei operaţionale a procedurii?
Sunt prevăzute a fi evaluate procedurile de zbor
proiectate și publicate la maxim 5 ani de la data
efectivă a primei publicări?
Este prevăzută o evaluare de către furnizorul ATS
împreună cu organizația de proiectare -stabilinduse dacă procedurile publicate trebuie modificate,
retrase, suspendate, reproiectare procedura nouă?
Este prevăzută etapa de evaluare a procedurilor
conform perioadei menționate la pct.6.3 CT-PPZI, cât
si menținerea documentației aferente?

Pct. 4.7.3. CT-PPZI

Este documentată evaluarea procedurilor
menționată la pct. 6.5 CT-PPZI?

Pct. 6.6. - CT- D:
PPZI
I:

Perioada:
Период :

2017-2018

Pct. 4.7.2.b CT-PPZI

D:
I:

Pct. 4.7.2.c CT-PPZI
D:
I:

Pct. 4.7.3. CT-PPZI

D:
I:
D:
I:

Pct. 6.3. - CTD:
PPZI
I:
Pct. 6.4. - CTPPZI
D:
I:
Pct. 6.5. - CTD:
PPZI
I:
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zbor instrumental”

Respectă organizația de proiectare a PZI cerințele
privind validarea la sol a PPZI?

I – 4-1

Se realizează validarea procedurii de zbor
instrumental înaintea procesului de publicare?

Pct. 4.8.1. CT-PPZI

I – 4-2

Se verifică în timpul validării procedurii toate datele
privind navigarea, obstacolele şi terenul?

Pct. 4.8.1. CT-PPZI

I – 4-3

Se
evaluează în timpul validării fezabilitatea
procedurii?

Pct. 4.8.1. CT-PPZI

Include validarea la sol o verificare independentă
a proiectului de procedură de zbor instrumental şi
o validare înainte de zbor?
Este efectuată verificarea întregului pachet de
proiectare a procedurii de zbor instrumental de către
personalul instruit în proiectarea procedurilor şi
care posedă cunoştinţele corespunzătoare
procesului de validare din zbor?
Este format -personalul instruit care verifică pachetul
de proiectare din:
proiectantul procedurii;
pilot validare din zbor;
reprezentanţii operatorilor aerieni
naţionali;
autorităţile aeroportuare;
reprezentanţii ATC?
Se realizează familiarizarea şi identificarea
posibilelor probleme în procedura de validare
înainte de zbor dintr-o perspectivă operaţională de
zbor?

Pct. 4.8.2. CT-PPZI

I – 4-5

I – 4-6

I – 4-7

2017-2018

Pct. 4.8. - CTD:
PPZI
I:

I-4

I – 4-4

Perioada:
Период :

Pct. 4.8.3. CT-PPZI

D:
I:
D:
I:
D:
I:
D:
I:

D:
I:

Pct. 4.8.3. CT-PPZI
D:
I:

Pct. 4.8.4. CT-PPZI

D:
I:
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I – 4-8

I – 4-9

I – 4-10
I – 4-11
I – 4-12
I – 4-13
I – 4-14
I – 4-15

“Aprobarea organizației de proiectare proceduri de
zbor instrumental”

Se efectuează etapa de validare înainte de zbor de
către persoane instruite în proiectarea
procedurilor de zbor instrumental şi care deţin
cunoştinţe adecvate în problemele validării din
zbor?
Este prevăzută a fi efectuată -etapa de validare
înainte de zbor- în comun de către proiectantul
procedurilor de zbor instrumental şi pilot? Sau
doar de pilot?
Este prevăzută a fi/ efectuată, la etapa de validare
înainte de zbor, inventarierea şi revizuirea
pachetului de proiectare PZI?
Este prevăzută a fi/ efectuată, la etapa de validare
înainte de zbor, evaluarea datelor/informaţiilor cât
şi codarea ?
Este prevăzută a fi/ efectuată, la etapa de validare
înainte de zbor, verificarea operaţiilor speciale şi
a cerinţelor de pregătire ?
Sunt prevăzute a fi/ documentate, la etapa de
validare înainte de zbor, rezultatele validării înainte
de zbor ?
Sunt prevăzute a fi/ coordonate, la etapa de
validare înainte de zbor, aspectele operaționaledacă este cazul ?
Sunt identificate, în măsura în care este posibil,
toate erorile în criteriile şi documentaţia utilizată ,
la etapa de validare înainte de zbor?

Pct. 4.8.5. CT-PPZI

Pct. 4.8.5. CT-PPZI

Perioada:
Период :

2017-2018

D:
I:

D:
I:

Pct. 4.8.6.a D:
CT-PPZI
I:
Pct. 4.8.6.b D:
CT-PPZI
I:
Pct. 4.8.6.c D:
CT-PPZI
I:
Pct. 4.8.6.d D:
CT-PPZI
I:
Pct. 4.8.6.e D:
CT-PPZI
I:
Pct. 4.8.7. CT-PPZI
Pct. 4.8.7. CT-PPZI

I – 4-16

Sunt evaluate la sol, acele elemente care vor fi
evaluate în procesul validării din zbor ?

I – 4-17

Sunt soluţionate înainte de începerea validării din
Pct. 4.8.7. zbor toate probleme identificate în procesul validării CT-PPZI
la sol?

D:
I:
D:
I:
D:
I:
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I – 4-18

I-5
I – 5-1

I – 5-2

“Aprobarea organizației de proiectare proceduri de
zbor instrumental”

Au fost respectate/menționate în procesul Pct. 4.8.8. documentat al validării la sol cerințele de la pct. CT-PPZI
4.8.8 CT-PPZI? („În cazul când, în procesul validării
la sol pot fi verificate acurateţea şi complexitatea
tuturor obstacolelor şi a datelor de navigaţie luate în
calcul în procesul proiectării procedurii, precum şi
orice alţi factori adiţionali care, în mod normal, trebuie
să fie evaluaţi în timpul validării din zbor, atunci se
poate renunţa la etapa de validare din zbor.”)
Pct. 4.9. - CTRespectă organizația de proiectare a PZI cerințele
PPZI
privind validarea din zbor a PPZI?
Include validarea din zbor o evaluare în cadrul
simulatorului de zbor şi/sau o evaluare în timpul
zborului cu aeronava?
Este realizată validarea din zbor în următoarele
condiţii:
a)
fezabilitatea unei proceduri nu poate fi
determinată prin alte mijloace;
b)
procedura conţine elemente de design nonstandard – diferenţe mari faţă de criteriile de
proiectare (cum ar fi: gradiente/unghiuri de
apropiere, lungimi de segmente, viteze, unghiuri
de înclinare, etc.);
c)
acurateţea şi/sau integritatea datelor şi a
obstacolelor de teren nu poate fi determinată prin
alte mijloace;
d)
procedurile noi diferă în mod semnificativ
faţă de procedurile existente;
e)
pentru
procedurile
PinS,
în
cazul
elicopterelor?

Pct. 4.9.1. CT-PPZI

Perioada:
Период :

2017-2018

D:
I:

D:
I:
D:
I:

Pct. 4.9.2. CT-PPZI

D:
I:
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I – 5-3
I – 5-4
I – 5-5

I – 5-6

I – 5-7
I – 5-8
I – 5-9

I – 5-10

I – 5-11

“Aprobarea organizației de proiectare proceduri de
zbor instrumental”

Se verifică, în timpul procesului de validare din zbor,
corectitudinea informaţiilor/datelor procedurii?

Perioada:
Период :

2017-2018

Pct. 4.9.3.a D:
CT-PPZI
I:

Se identifică, în timpul procesului de validare din Pct. 4.9.3.b D:
zbor, obstacole semnificative şi se evaluează
CT-PPZI
I:
înălţimile/altitudinile de trecere în siguranţă?
Se verifică, în timpul procesului de validare din zbor, Pct. 4.9.3.c D:
operarea în limitele de siguranţă de către
CT-PPZI
I:
aeronavele cărora le sunt destinate?
Se verifică, în timpul procesului de validare din zbor, Pct. 4.9.3.d operarea procedurii cu uşurinţă şi evitarea
CT-PPZI
D:
manevrelor care solicită piloţii şi pasagerii peste
I:
limitele acceptate?
Pct. 4.9.3.e Se asigură, în timpul procesului de validare din zbor,
D:
CT-PPZI
evitarea interferenţelor radio?
I:
Se evaluează, în timpul procesului de validare din
zbor, infrastructura necesară, vizibilitatea şi alți
factori operaţionali?
Realizează, organizația de proiectare, validarea din
zbor cu resursele proprii sau este contractat
acest serviciu de la o organizaţie terţă?
În cazul când validarea din zbor este efectuată în
bază de contract de o organizaţie terţă, organizaţia
de proiectare pune la dispoziţia acesteia toate
informaţiile/datele necesare pentru efectuarea
validării din zbor?
Se efectuează zborul de validare a procedurii
(Validarea din zbor) de către un PVZ calificat şi
experimentat?

Pct. 4.9.3.f CT-PPZI
Pct. 4.9.4. CT-PPZI
Pct. 4.9.5. CT-PPZI

Pct. 4.9.6. CT-PPZI

D:
I:
D:
I:

D:
I:

D:
I:

9 din 17

FLVI-NAV
4.1 - Lista de verificare privind aprobarea inițială a organizației de proiectare a procedurilor de zbor instrumental

№ aprobare: 01
№ утверждение :

I – 5-12

I – 5-13

I – 5-14

I-6

I – 6-1

I – 6-2

“Aprobarea organizației de proiectare proceduri de
zbor instrumental”

Participă la zborul de validare iniţială a procedurii
proiectantul procedurii de zbor instrumental cu
scopul de a acorda asistenţă în evaluarea
procedurii şi de a se familiariza direct de la PVZ
cu problemele legate de procedura dată?
Este întocmit la finalizarea procesului de validare din
zbor, raportul validării din zbor, după unul din
modelele publicate în Apendicele C sau D, după
caz, din Doc. OACI 9906 Volumul 5?
Este prezentat Raportul validării din zbor către
AAC de organizaţia de proiectare ca parte integrală
a pachetului de documente pentru aprobarea
procedurii de zbor instrumental?
Respectă organizația de proiectare a PZI cerințele
privind calificarea pilotului de validarea din zbor?

Pct. 4.9.8. CT-PPZI

Pct. 4.9.9. CT-PPZI

Pct. 4.9.10. CT-PPZI

Perioada:
Период :

2017-2018

D:
I:

D:
I:

D:
I:

Pct. 4.10. CT-PPZI

Cuprind calificările unui PVZ: a)licenţa de pilot
Pct. 4.10.2. comercial cu calificare pentru zbor instrumental;
CT-PPZI
b)licenţa care să corespundă tipului aparatului de
zbor (ex. avion sau elicopter) pentru care este
proiectată procedura ce trebuie validată;
c)experienţa care să corespundă cerinţelor
prevăzute pentru deţinătorii unei Licenţe
(Certificat) de pilot de transport de linie (ATPL)
pentru tipul respectiv de aparat de zbor (ex. avion
sau elicopter)? „În acelaşi timp, nu este obligatoriu
ca un PVZ să fie pilotul-comandant al zborului de
validare sau să deţină o calificare pentru tipul de
aeronavă utilizat pentru zborul de validare.”
Include programul de formare al PVZ subiectele Pct. 4.10.3. CT-PPZI
menționate la pct. 4.10.3 a)-l) CT-PPZI?

D:
I:

D:
I:
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I – 6-3

I – 6-4

II .

II -1

II -2

II -2-1

II -2-2
II -2-3

“Aprobarea organizației de proiectare proceduri de
zbor instrumental”

Perioada:
Период :

2017-2018

În cazul când organizaţia de PPZI contractează Pct. 4.10.4. CT-PPZI
serviciul de validare din zbor la o organizaţie terţă,
organizația se asigură că PVZ-ul care efectuează
D:
validarea din zbor a procedurii de zbor instrumental
I:
are calificările, cunoştinţele şi experienţele
necesare, iar programul de formare al PVZ a fost
bazat pe prevederile OACI Doc.9906, Volumul 6?
PVZ care intenţionează să efectueze o validare din Pct. 4.10.1. zbor a procedurii de zbor instrumental corespunde
CT-PPZI
D:
cerinţelor minime faţă de calificările, instruirile şi
I:
competenţele stabilite pentru acest gen de
activitate?
Se conformează, organizația de PPZI –cerințelor privind siguranța zborurilor?
Are implementat -organizaţia de proiectare- un
sistem de management al siguranţei sau
proceduri de management al siguranţei care să
asigure identificarea, evaluarea şi atenuarea
/eliminarea riscurilor privind siguranţa traficului
aerian generate de activităţile de proiectare a PZI?
Are efectuată de către organizaţia de proiectare
evaluarea de siguranţă a proiectării procedurilor
de zbor?
Aplică organizaţia de
procedurile de PPZI?

proiectare

metodele

şi

Analizează organizaţia de proiectare aspectele de
PPZI?
Utilizează organizaţia de proiectare standardele de
proiectare aplicabile?

Pct. 4.5.1. CT-PPZI
D:
I:

Pct. 4.5.3. CT-PPZI
Pct. 4.5.4. CT-PPZI

Pct. 4.5.4. CT-PPZI
Pct. 4.5.4. CT-PPZI

D:
I:

D:
I:
D:
I:
D:
I:
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II -2-6

II -2-7
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“Aprobarea organizației de proiectare proceduri de
zbor instrumental”

Prelucrează organizaţia de proiectare datele
aeronautice utilizate în proiectarea, verificarea și
validarea procedurilor de zbor instrumental?
Prelucrează organizaţia de proiectare datele
aeronautice utilizate în transmiterea în vederea
publicării
în
documentele
de
informare
aeronautică?
Este efectuată de către organizaţia de proiectare
împreună cu furnizorul de servicii de trafic aerian
certificat (furnizorul Air Traffic Service –furnizorul
ATS) evaluarea influenţei asupra procedurilor de
zbor instrumental existente la aerodromul specificat
şi la aerodromurile din vecinătate?
Este efectuată de către organizaţia de proiectare
împreună cu furnizorul de servicii de trafic aerian
evaluarea complexității și încărcării controlorului
de trafic aerian?
Este efectuată de către organizaţia de proiectare
împreună cu
furnizor ATS certificat evaluarea
influenţei asupra tuturor aspectelor referitoare la
furnizarea serviciilor de proiectare ?
Este efectuată de către organizaţia de proiectare
evaluarea de siguranţă a impactului implementării
procedurilor de zbor instrumental asupra
sistemului ATM, în conformitate cu reglementările
naţionale aplicabile ?

Pct. 4.5.4. CT-PPZI
Pct. 4.5.4. CT-PPZI

Perioada:
Период :

2017-2018

D:
I:
D:
I:

Pct. 4.5.5. CT-PPZI
D:
I:

Pct. 4.5.5. CT-PPZI

Pct. 4.5.5. CT-PPZI

Pct. 4.5.6. CT-PPZI

D:
I:

D:
I:

D:
I:
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II -2-10

III

IV

V

VI

VI – 1

VI – 2

“Aprobarea organizației de proiectare proceduri de
zbor instrumental”

La evaluarea de siguranţă a impactului
implementării
PZI
asupra
sistemului
ATM,
organizaţia de proiectare a consultat toate
organizaţiile implicate în procesul de PPZI, de
exemplu organizaţiile care influenţează sau sunt
afectate de implementarea procedurilor proiectate
(operatori aerieni, furnizori de date aeronautice,
entităţile de administrare a aerodromurilor etc.)?
Are
asigurat organizaţia de proiectare
un
management adecvat, compatibil cu cerinţele
legislaţiei naţionale, cu reglementările şi cerinţele
tehnice aeronautice în vigoare ?
Are
implementat organizaţia de proiectare un
sistem de management al calităţii certificat conform
ISO 9001 ?
Deține organizaţia de proiectare
capacitatea
financiară impusă de specificul şi amploarea
activităţii de proiectare pe care o desfăşoară ?
Notă: se va verifica partea de capacitate
financiară de către Direcția Economie și Analiză.
Deține organizaţia de proiectare
capacitatea
tehnică impusă de specificul şi amploarea activităţii
de proiectare pe care o desfăşoară ?
Deține organizația de proiectare a PZI resurse
hardware adecvate pentru desfășurarea activităților
de proiectare, verificare și validare a procedurilor de
zbor instrumental?
Deține organizația de proiectare a PZI resurse
software adecvate pentru desfășurarea activităților
de proiectare, verificare și validare a procedurilor de
zbor instrumental?

Perioada:
Период :

2017-2018

Pct. 4.5.7. CT-PPZI
D:
I:

Pct. 2.2.1.c CT-PPZI
D:
I:
Pct. 2.2.1.d CT-PPZI
Pct. 2.2.1.e CT-PPZI

Pct. 2.2.1.e CT-PPZI
Pct. 4.3.1. CT-PPZI

Pct. 4.3.1.CT-PPZI

D:
I:

D:
I:
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VI –3

VI – 4

VI –5

VII

VII – 1

VII-1-1
VII-1-2
VII-1-3
VII-1-4
VII-1-5

“Aprobarea organizației de proiectare proceduri de
zbor instrumental”

Deține organizația de proiectare a PZI software - Pct. 4.3.2. CT-PPZI
utilizat în proiectarea procedurilor de zbor
instrumental- validat în conformitate cu prevederile
doc. OACI 9906, Vol.3?
Deține organizația de proiectare a PZI documentația Pct. 4.3.3. tehnică și manuale de utilizare corespunzătoare
CT-PPZI
resurselor sofware și hardware pe care le
utilizează în proiectare PZI?
Menține actualizată, organizația de proiectare a PZI, Pct. 4.3.3. documentația tehnică și manuale de utilizare
CT-PPZI
corespunzătoare resurselor sofware și hardware
pe care le utilizează în proiectarea PZI?
Deține organizaţia de proiectare
capacitatea Pct. 2.2.1.e profesională/umană impusă de specificul şi
CT-PPZI
amploarea activităţii de proiectare pe care o
desfăşoară ?
Deține organizația de proiectare a PZI personal cu Pct. 3.1.1. cunoștiințe necesare, aptitudine și experiența
CT-PPZI
adecvată pentru a putea desfășura activitățile de
proiectare, verificare a PZI?
Are stabilit organizația de PPZI un program de Pct. 3.2.1. CT-PPZI
pregătire inițială/calificare?
Are stabilit organizația de PPZI un program de Pct. 3.2.1. CT-PPZI
pregătire supervizată (on the job training)?
Are stabilit organizația de PPZI un program de Pct. 3.2.1. CT-PPZI
pregătire recurentă?
Pct.
3.2.2. Asigură organizația de PPZI pregătirea inițială și
CT-PPZI
recurentă proiectanților săi?
Este
prevăzută
pregătirea
recurentă
a Pct. 3.2.2. CT-PPZI
proiectanților la interval de 3 ani?

Perioada:
Период :

2017-2018

D:
I:

D:
I:

D:
I:

D:
I:
D:
I:
D:
I:
D:
I:
D:
I:
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VII-1-6

VII-1-7

VII-1-8

VII-1-9

VII-1-10

VII-1-11

VII-1-12

“Aprobarea organizației de proiectare proceduri de
zbor instrumental”

Asigură organizația de PPZI desfășurarea
programului de pregătire inițială proiectanților săi
astfel
încât
aceștia
proiectează
conform
standardelor prevăzute în doc. ICAO 8168, 9613
dar și alte doc. ICAO relevante??
Asigură organizația de PPZI desfășurarea
programului de pregătire inițială proiectanților săi
astfel încât aceștia dețin deprinderi/abilități
necesare în activitate?
Asigură organizația de PPZI desfășurarea
programului de pregătire recurentă proiectanților
săi astfel încât aceștia își actualizează/extind
cunoștiințele și aptitudinile necesare în proiectarea
diferitelor categorii de PZI?
Asigură organizația de PPZI desfășurarea
programului de pregătire recurentă proiectanților
săi astfel încât aceștia își actualizează/extind
cunoștiințele ca urmare a introducerii de noi
prevederi/amendamente
la
cerințele
și
standardele de proiectare PZI?
Pregătirea proiectanților cuprinde absolvirea
cursurilor de
PPZI, utilizând standardele de
proiectare cuprinse în Doc. OACI 8168, Vol. 2, Doc.
OACI 9613, Doc. OACI 9906 şi în alte documente
OACI relevante?
Cunosc şi respectă proiectanţii de PZI cerinţele
prevăzute
în
reglementările
naţionale
şi
internaţionale aplicabile?
Pregătirea proiectanţilor de PPZI este efectuată de
către organizaţii de instruire conform Doc. OACI
9906, Vol. 2?

Pct. 3.2.3.a CT-PPZI

Perioada:
Период :

2017-2018

D:
I:

Pct. 3.2.3.b CT-PPZI
D:
I:
Pct. 3.2.4.a CT-PPZI

D:
I:

Pct. 3.2.4.b CT-PPZI
D:
I:

Pct. 3.2.5. CT-PPZI

Pct. 3.2.6. CT-PPZI
Pct. 3.2.8. CT-PPZI

D:
I:

D:
I:
D:
I:
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VII – 2

“Aprobarea organizației de proiectare proceduri de
zbor instrumental”

Deține organizația de proiectare a PZI identificate și
documentate cerințele de competență, inclusiv
nivelurile de competenţă şi experienţă specifice
tipurilor de proceduri de zbor instrumental pe care le
proiectează ?

Perioada:
Период :

2017-2018

Pct. 3.1.2. CT-PPZI
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