Форма FLVI-NAV

Lista de Verificări a Inspecţiei
Контрольная карта инспекции
№ inspecţiei: CNS-CCTO
Domeniul

“COMPETENȚĂ ȘI CAPACITATE TEHNICĂ ȘI OPERAȚIONALĂ”

Data: ___

Serviciul CNS

Notă: Întrebările formulate la Partea A mai jos, constituie doar întrebări standarde de nivel înalt ( High Level Questions), formulate în baza cerințelor RAC ANSPC
0010 și 0095. 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 aplicabile în vigoare față de numărul necesar de personal și cerințele de control și gestionare a oboselei;
▪ Cerințele față de sistemele și echipamentele CNS;
▪ 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;

Partea A
Часть A

Pg.1

Conformare

№

Întrebarea cheie/detailată şi referinţa
documentului respectiv

Dovada documentării

I

II

III

Comentarii
Da

Nu

N/A

IV

V

VI

VII

IV

V

VI

VII

RAC-ANSPC 0010 Capacitatea şi competenţa tehnică şi
operaţională

I

Furnizorul de SNA trebuie să aibă posibilitatea (să fie capabil sau să
aibă posibilitatea) să furnizeze SNA sigure, eficiente şi continue.
Serviciile vor fi furnizate la un nivel acceptabil şi vor satisface
necesităţile de bază ce ţin de utilizarea spaţiului aerian. În acest
sens, furnizorul de SNA trebuie să asigure un nivel tehnic,
operaţional şi de calificare adecvat.

I

II

I-1

A se vedea raportul auditului anterior în vederea
verificării implementării acţiunilor corective şi
soluţionării neconformităţilor (după caz)

III

Pg.2

Are furnizorul de Servicii CNS posibilitatea să
furnizeze serviciile respective în condiţii sigure ?

I-2

Este furnizorul de Servicii CNS capabil
furnizeze eficient serviciile respective ?

să

Este furnizorul de ServiciiCNS
capabil
furnizeze continuu serviciile respective ?

să

I-3

I-4
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№

I

Întrebarea cheie/detailată şi referinţa
documentului respectiv
Основной/детальный вопрос проверки и пункт
соответствующего документа*

Dovada documentării
Доказательства
документирования**

II

III

Conformare
Соответствие
Da
да

Nu
нет

N/A
н/п

IV

V

VI

Comentarii
комментарии

VII

RAC-ANSPC 0115 Capacitatea şi competenţa tehnică şi operaţională
(1) Furnizorul de servicii de comunicaţie, navigaţie şi supraveghere trebuie să
asigure continuitatea, exactitatea şi integritatea serviciului furnizat.
II

II-1
II-2
II-3
II-4

II-5

(2) Furnizorul de servicii de comunicaţie, navigaţie şi supraveghere trebuie să
confirme faptul că nivelul de calitate al serviciului furnizat corespunde nivelului
stabilit şi să demonstreze faptul că se menţine funcţionalitatea şi calibrarea
echipamentului, când este cazul.
Asigura FS CNS
continuitatea
serviciului
furnizat?
Asigura FS CNS exactitatea serviciului furnizat?
Asigura FS CNS integritatea serviciului furnizat?
Este FS CNS capabil să confirme că nivelul de
calitate al serviciului furnizat corespunde nivelului
stabilit
Este FS CNS capabil să demonstreze că se
menţine
funcţionalitatea
şi
calibrarea
echipamentului, când este cazul

Partea B (constatări referitor la neconformitaţile depistate sau constatrea lipsei neconformitaţilor)
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Часть B (Заключение о найденных несоответствиях, аргументация/обоснования сделанных заключений о найденных несоответствиях или
декларация об отсутствии таковых:

Partea C (informaţie adiţionala)
Часть С Дополнительная информация:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Elaborat:
Подготовил:

Semnatura:
Подпись

Numele, Prenumele
Имя, Фамилия

Pg.5

