Форма FLVI-NAV

Lista de Verificări a Inspecţiei

№ inspecţiei: GEN _ReUm
domeniul

“Managementul Resurselor Umane”

Data: ___

FSNA

Notă: Întrebările formulate la Partea A mai jos, constituie doar întrebări standarde de nivel înalt ( High Level Questions), formulate în baza cerinței RAC ANSPC
0045. 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:
▪ cerințele specifice față de instruirea si după caz certificarea personalului din cadrul serviciilor de navigație aeriană
▪ 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.

Pg.1

Partea A -I

№

I

Conformare

Întrebarea cheie/detailată şi referinţa
documentului respectiv

Dovada documentării

II

III

Comentarii
Da

Nu

N/A
н/п

IV

V

VI

VII

RAC-ANSPC 0045 Cerinţe faţă de managementul resurselor umane
I

Personalul Furnizorului de SNA trebuie să aibă o pregătire corespunzătoare în
scopul asigurării furnizării SNA sigure, eficiente şi continue. În acest scop,
furnizorul de SNA va stabili o politică de recrutare a personalului şi pregătire a
acestuia.

Pg.2

I-1

A revedea raportul inspectieiei precedente pentru
confirmarea ca s-au remediat neconformitatile
raportate (daca au fost careva)
Se asigură FSNA că personalul său are o pregătire
corespunzătoare în scopul asigurării furnizării SNA
sigure, eficiente şi continue?
Notă: pregatirea personalului va fi verificată in raport
cu cerințele stabililte in cadrul regulatoriu aplicabil în
vigoare la data inspecției:
i.

I-2

ii.
iii.
iv.

I-3

Controlorii de trafic aerian - HGRM nr.134
cu privire la aprobarea Regulamentului de
stabilire a cerințelor și procedurilor
administrative referitoare la certificatele de
controlor aerian și Cerinţele tehnice –
Partea ATCO
Personalul Meteorologic Aeronautic – CTCCPMA;
Personalul SMIA cerințele specifice
aplicabile a data inspecției
Personalul CNS – cerințele specifice
aplicabile a data inspecției

Are FSNA stabilită o politică de angajare (un
process) care sa asigure ca, personalul este angajat
în baza demonstrării nivelului de calificare stabilit
pentru funcţia respectivă?
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Partea B (constatări referitor la neconformitaţile depistate sau constatrea lipsei neconformitaţilor)

Partea C (informaţie adiţionala)
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Elaborat:

Semnatura:

Numele, Prenumele

Elaborat:

Semnatura:

Numele, Prenumele
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