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Notă: Întrebările formulate la Partea A mai jos, constituie doar întrebări standarde de nivel înalt ( High Level Questions), formulate în baza cerinței RAC ANSPC
0030. Astfel, pentru a acumula dovezi în vederea constatării conformării/neconformării furnizorului de servicii de navigație aeriană cu întrebarea/cerința respectivă,
Lista de Verificări pentru fiecare inspecție în parte va include și un șir de întrebări detailate ( Low level Questions), avînd la bază criteriile de evaluare stabilite la
Anexa 3 PIAC SSNA Partea I.
Întrebările detailate vor fi formulate de către Inspector și incluse în Lista de Verificări în procesul pregătirii către inspecția respectivă, luând în considerație:
▪ rezultatele proceselor de supraveghere anterioare a furnizorului,
▪ datele de siguranță care tin de activitatea furnizorului,
▪ abordarea bazată pe risc,
▪ modificările în sistemele funcționale ATM/ANS
▪ modificările organizaționale,
▪ modificările cadrului regulatoriu aplicabil,
Lista de Verificări elaborată cu includerea întrebărilor detailate, acomodate la obiectivele inspecției respective, va fi remisă organizației inspectate cu cel puțin 14 zile
in avans față de data planificată a inspecției.

Partea A
Часть A

RAC-ANSPC 0030 Cerinţe faţă de sistemul de calitate
Furnizorul de SNA, în cel târziu doi ani de la punerea în aplicare a prezentei
Reglementări, trebuie să aibă în operare un sistem de calitate care va cuprinde
toate tipurile de SNA furnizate în cadrul căruia:
(а) este stabilită politica în domeniul calităţii care va corespunde, cât de mult
posibil, cerinţelor diferitor utilizatori;
(b) este stabilit programul de calitate care să cuprindă procedurile de verificare
a conformităţii activităţii de furnizare a SNA cu cerinţele, standardele şi
procedurile aplicabile;
(c) există un manual şi se elaborează documente de monitorizare care reflectă
activitatea sistemului de calitate;
(d) sunt desemnaţi conducători pentru a evalua conformitatea şi corectitudinea
aplicării procedurilor care au drept scop furnizarea serviciilor sigure şi eficiente;
(e) se monitorizează activitatea sistemului calităţii şi în caz de necesitate se
adoptă acţiuni corespunzătoare.

I-1

I-2

I -3

A se vedea raportul auditului anterior în
vederea verificării implementării acţiunilor
corective şi soluţionării neconformităţilor (după
caz)
Are Furnizorul de SNA, în operare un sistem de
calitate care sa cuprinda toate tipurile de SNA
furnizate în cadrul căruia:
este stabilită politica în domeniul calităţii care
va corespunde, cât de mult posibil, cerinţelor
diferitor utilizatori ?
Are Furnizorul de SNA , în operare un sistem
de calitate care sa cuprinda toate tipurile de
SNA furnizate în cadrul căruia este stabilit
programul de calitate care să cuprindă
procedurile de verificare a conformităţii
activităţii de furnizare a SNA cu cerinţele,
standardele şi procedurile aplicabile?

Notă: Implementrea Programului de asigurare
a Calității poate fi evaluată și în cadrul altor
inspecții specifice, prin verificarea punctuală
dacă activițățile din cadrul programului de
asigurare al calității au cuprins domeniul
respectiv

I -4

I -5

I -6

Are Furnizorul de SNA , în operare un sistem
de calitate care sa cuprinda toate tipurile de
SNA furnizate în cadrul căruia există un manual
şi se elaborează documente de monitorizare
care reflectă activitatea sistemului de calitate
Are Furnizorul de SNA Furnizorul de SNA, în
operare un sistem de calitate care sa cuprinde
toate tipurile de SNA furnizate în cadrul căruia
sunt desemnaţi conducători pentru a evalua
conformitatea şi corectitudinea aplicării
procedurilor care au drept scop furnizarea
serviciilor sigure şi eficiente
Are Furnizorul de SNA în operare un sistem de
calitate care sa cuprinda toate tipurile de SNA
furnizate în cadrul căruia se monitorizează
activitatea sistemului calităţii şi în caz de
necesitate se adoptă acţiuni corespunzătoare
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