Форма FLVI-NAV

Lista de Verificări a Inspecţiei
Контрольная карта инспекции
№ inspecţiei: GEN_MO
№ инспекции:

“Managementul Organizației”

Data:
Дата:

Notă: Întrebările formulate la Partea A mai jos, constituie doar întrebări standarde de nivel înalt ( High Level Questions), formulate în baza cerinței RAC ANSPC
0020. 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

№

I

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

Dovada documentării
Доказательства
документирования**

II

III

RAC-ANSPC 0020 Cerinţe faţă de managementul organizaţiei
(1) Furnizorul de SNA elaborează un plan de afaceri pentru o perioadă de cel
puţin cinci ani. Planul de afaceri trebuie să cuprindă:
(а) stabilirea unor scopuri şi sarcini generale ale furnizorului de SNA,
precum şi strategia pentru atingerea acestora, în conformitate cu sarcinile
de dezvoltare pe termen lung a sistemului SNA;
(b) informaţia care să prezinte o descriere completă a activităţii ce ţine de
calitatea şi nivelul serviciilor, asigurarea siguranţei şi eficienţei economice.
I

(2) Furnizorul de SNA elaborează un plan anual pentru anul următor în care
detaliază şi rectifică planul de afaceri. Planul anual trebuie să reflecte nivelul şi
calitatea serviciilor sub aspectul capacităţii de trafic, nivelului siguranţei
zborurilor, numărului de întârzieri şi nivelului de asigurare financiară, şi anume:
(а) informaţia privind implementarea unei noi infrastructuri sau altor
îmbunătăţiri şi analiza influenţei acestor îmbunătăţiri asupra nivelului calităţii
serviciilor;
(b) indicatorii, cu ajutorul cărora poate fi stabilit nivelul şi calitatea serviciilor;
(с) planul financiar pe termen scurt, precum şi orice modificări referitoare la
planul de afacere.

I-1

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

Conformare
Соответствие
Da
да

Nu
нет

N/A
н/п

IV

V

VI

Comentarii
комментарии

VII

I-9

Are FSNA elaborat un plan de afaceri care sa
cuprindă o perioadă de cel puțin 5 ani?
Cuprinde Planul de afaceri stabilirea unor scopuri şi
sarcini generale ale furnizorului de SNA, precum şi
strategia pentru atingerea acestora, în conformitate
cu sarcinile de dezvoltare pe termen lung a
sistemului SNA?
Cuprinde Planul de afaceri
informaţia care să
prezinte o descriere completă a activităţii ce ţine de
calitatea şi nivelul serviciilor?
Cuprinde Planul de afaceri
informaţia care să
prezinte o descriere completă a activităţii ce ţine de
asigurarea siguranţei?
Cuprinde Planul de afaceri informaţia care să
prezinte o descriere completă a activităţii ce ţine
deeficienţa economice?
Are FSNA elaborat un plan anual pentru anul
următor în care detaliază şi rectifică planul de
afaceri?
Reflectă planul anual nivelul şi calitatea serviciilor
sub aspectul capacităţii de trafic? nivelului
siguranţei zborurilor, numărului de întârzieri şi
nivelului de asigurare financiară,
Reflectă planul anual nivelul şi calitatea serviciilor
sub aspectulnivelului siguranţei zborurilor?

I-10

Reflectă planul anual nivelul şi calitatea serviciilor
sub aspectul numărului de întârzieri?

I-11

Reflectă planul anual nivelul şi calitatea serviciilor
sub aspectul nivelului de asigurare financiară?

I-2

I-3

I-4

I-5

I-6

I-7

I-8

I-12

I-13

Reflectă planul anual informaţia privind
implementarea unei noi infrastructuri sau altor
îmbunătăţiri şi analiza influenţei acestor
îmbunătăţiri asupra nivelului calităţii serviciilor
Reflectă planul anual indicatorii, cu ajutorul cărora
poate fi stabilit nivelul şi calitatea serviciilor

.

I-14

Reflectă planul anual planul financiar pe termen
scurt, precum şi orice modificări referitoare la
planul de afacere.

Partea B (constatări referitor la neconformitaţile depistate sau constatrea lipsei neconformitaţilor)
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:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
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