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3.1. Anexa 4 Check-list de verificare a organizației conform Partea 145 
Tipul de audit: 
Type of the 
audit: 

Autorizare iniţială: 
Initial grant:

Modificare: 
Change:

Supraveghere: 
Surveillance:

Denumirea întreprinderii de întreţinere: 
Name of organization: 
Adresa juridică: 
Physical address: 
Numărul Certificatului de aprobare: 
Certificate of Approval number: 

Data eliberării: 
Date of issue: 

Data auditului de continuare: 
Date of continuation audit.· 

Tel.: 
Tel.: 

Fax.: 
Fax.: 

E-mail:
E-mail: 

Locul desfășurării auditului: 
The venue of the audit: 

Numărul auditului: 
Number of audit: 

Data ultimului audit: 
Date of last audit:

Data auditului 
actual: 
Data of current audit: 

Conducătorul auditului: 
Audit team leader: 

Echipa de audit: 
Audit team: 

Atenție: 
Attention:

1. În cazul în care un element satisface cerinţele – în rubrica "Răspuns - Da" marcați (V);
1. If an item is satisfied with compliance - in box „Answer - Yes” tick (V);
2. În cazul în care un element nu satisface cerinţele – în rubrica "Răspuns - Nu" marcați (X);
2. If an item is not satisfied with compliance - box „Answer - No” tick (X);
3. În cazul în care un element nu se aplică întreprinderii – în rubrica "Răspuns - Nu" marcați (N/A);
3. If an item does not apply to enterprise – in box „Answer - No” tick (N/A);
4. În cazul în care un element nu a fost auditat – în rubrica "Răspuns - Da" marcați (N/R).
4. If an item was not audited – in box „Answer - Yes” tick (N/R).

Nr
. 
d/
o 
Nr. 

CERINŢE REGLEMENTARE 
Regulatory requirements

Referinţă 
Partea 145 

Reference PART-
145)

Răspuns 
Answer 

Note 
NotesDa/Yes Nu/No 

1. CERERE 
Application 145.A.15 

1.1. Cererea de eliberare sau de modificare a autorizării este prezentată Autorității 
Aeronautice Civile prin intermediul Formularului 2 AAC și în conformitate cu 
procedura stabilită de autoritate (vezi Apendicele III la AMC la Partea 145). 
The application of the organization for approval or change of an approval submitted to AAC RM, is in the 
form and manner established by this authority: executed on a Form 2 AAC (see Appendix III to AMC in Part 
145). 

145.A.15 
AMC 

145.A.15 

1.2. Organizația indică, în manualul său de prezentare, domeniul de activitate pentru 
care se solicită autorizarea. Manualul de prezentare conține un tabel cu toate 
clasele și categoriile (Apendicele IV la Anexa II (Partea 145). 
The organization must specify the field of activity required to be approved in its Presentation Manual 
contained in a table with all classes and classifications(Appendix IV to Annex II (Part-145).

145.A.20 
AMC 

145.A.20 

1.3. Cereri cu formularul AAC Form 4 însoțite de documente suport pentru 
nominalizarea persoanelor de conducere în organizaţia de întreţinere: 
The applications with the AAC Form 4 form accompanied by supporting documents for the nomination of 
managers in the maintenance organization:

145.A.30(b)(
c) 

AMC 
145.A.30(b) 

- manager responsabil;
- accountable manager

145.A.30(b) 
AMC 

145.A.30(b) - manager de întreținere de bază;
- line maintenance manager
- manager de întreținere de liniei;
- baze maintenance manager
- manager de atelier;
- worckshop maintenance manager
- manager de calitate și conformitate
- quality and compliance manager

145.A.30(c) 
AMC 

145.A.30(c) 
1.4. Lista personalului organizaţiei: 

List of staff of the organization:
145.A.30(g) 

145.A.35 
- autorizat pentru certificare
- authorized for certification
- autorizat pentru evaluarea navigabilității
- authorized for airworthiness review

M.A.901 
AMC 

M.A.901(g) 
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1.5.  Documentele organizației, care confirmă asigurarea metrologică a proceselor de 
întreținere 
The organization's documents, which confirm the metrological assurance of the maintenance processes 

145.A.40(b)    

1.6.  Manualul de prezentare a organizaţiei cu atribuţii de întreţinere (MOE) 
Maintenance Organization Exposition (MOE) 

145.A.70    

1.7.  Contractele organizaţiei privind activitatea propusă 
The organization's contracts regarding the proposed activity 

145.A.75(b) 
AMC 

145.A.75(b) 

   

1.8.  Documentul care confirmă capacitatea financiară a organizaţiei 
The document confirming the financial capacity of the organization 

    

1.9.  Polița de asigurare a organizaţiei (lipsa poliței de asigurare conduce la 
suspendarea certificatului de aprobare!) 
The organization's insurance policy (lack of insurance policy leads to the suspension of the approval 
certificate!) 

    

1.10   În cazul în care organizația este prezentată de o persoană terță, de verificat 
procura acestuia întocmită de un notar autorizat. 
If the organization is provided by a third person, to verify the power of attorney drawn up by an authorized 
notary. 

Cod Aerian 
RM art.9(5) 

   

2. CERINŢE ÎN PRIVINŢA FACILITĂȚILOR DE LUCRU 
Facility requirement’s 145.A.25    

2.1.  Organizația se asigură că: 145.A.25    
2.2.  (a) Unitățile de lucru sunt adaptate tuturor lucrărilor prevăzute, asigurând 

în special o protecție contra intemperiilor. Atelierele și halele specializate sunt 
compartimentate în mod adecvat pentru a preveni orice contaminare a mediului 
înconjurător și a zonei de lucru. 

(a) Facilities are provided appropriate for all planned work, ensuring in particular, protection from the 
weather elements. Specialised workshops and bays are segregated as appropriate, to ensure that 
environmental and work area contamination is unlikely to occur. 

145.A.25(a)    

1. Pentru întreținerea de bază a aeronavelor, hangarile de aeronave sunt 
disponibile și suficient de mari pentru a adăposti aeronavele aflate în 
întreținere de bază programată; 
1. For base maintenance of aircraft, aircraft hangars are both available and large enough to 
accommodate aircraft on planned base maintenance; 

145.A.25(a)(
1) 

   

În cazul în care hangarul nu este deținut de organizație, este necesar să se 
încheie un contract de aredă a locației. În plus, trebuie să fie demonstrată 
suficiența spațiului hangarului pentru a efectua întreținerea de bază planificată 
prin pregătirea unui plan de perspectivă de vizitare a hangarului în raport cu 
programul de întreținere. Planul de vizitare a hangarului aeronavelor trebuie să 
fie actualizat în mod regulat. 
Where the hangar is not owned by the organisation, it may be necessary to establish proof of tenancy. In 
addition, sufficiency of hangar space to carry out planned base maintenance should be demonstrated by 
the preparation of a projected aircraft hangar visit plan relative to the maintenance programme. The 
aircraft hangar visit plan should be updated on a regular basis. 

AMC 
145.A.25(a)(

1) 

   

2. Pentru întreținerea componentelor de aeronave, atelierele de componente 
de aeronavă sunt suficient de mari pentru a adăposti componentele de 
aeronavă aflate în întreținere programată. 
2. For component maintenance, component workshops are large enough to accommodate the 
components on planned maintenance. 

145.A.25(a)(
2) 

   

Protecția împotriva elementelor meteorologice se referă la elementele 
meteorologice locale prevalente care sunt așteptate pe parcursul oricărei din 
douăsprezece luni. Hangarul pentru aeronave și structurile atelierelor 
componente ar trebui să împiedice pătrunderea, grindina, gheața, zăpada, vântul 
și praful etc. 
Protection from the weather elements relates to the normal prevailing local weather elements that are 
expected throughout any twelve-month period. Aircraft hangar and component workshop structures should 
prevent the ingress of rain, hail, ice, snow, wind and dust etc. Aircraft hangar and component workshop 
floors should be sealed to minimise dust generation. 

AMC 
145.A.25(a)(

2) 

   

Pentru întreținerea de linie a aeronavelor, hangarele nu sunt esențiale, dar este 
recomandat să fie demonstrat accesul la hangar pentru utilizare în timpul vremii 
nefavorabile pentru lucrări minore programate și pentru rectificarea îndelungată 
a defectelor. 
 For line maintenance of aircraft, hangars are not essential but it is recommended that access to hangar 
accommodation be demonstrated for usage during inclement weather for minor scheduled work and 
lengthy defect rectification. 

AMC 
145.A.25(a)(

3) 

   

Personalului de întreținere a aeronavelor trebuie să i se asigure o zonă în care 
poate studia instrucțiunile de întreținere și să completeze înregistrările de 
întreținere într-o manieră corespunzătoare. 
Aircraft maintenance staff should be provided with an area where they may study maintenance instructions 
and complete maintenance records in a proper manner. 

AMC 
145.A.25(a)(

4) 
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2.3.  (b) Localurile pentru birouri sunt disponibile pentru managementul lucrărilor 
planificate, la care se face referire la litera (a) și pentru personalul de certificare, 
cu scopul de a putea efectua r-un mod care să contribuie la bunele tandarde de 
întreținere a aeronavelor. 

(b) Office accommodation is provided for the management of the planned work referred to in point (a), and 
certifying staff so that they can carry out their designated tasks in a manner that contributes to good 
aircraft maintenance standards. 

145.A.25(b)    

Este acceptabil să combinați toate cerințele de acomodare într-un singur oficiu, 
cu condiția ca personalul să aibă suficient spațiu pentru îndeplinirea sarcinilor 
atribuite. 
În plus, ca parte a spațiului de acomodare, personalul de întreținere a 
aeronavelor ar trebui să beneficieze de o zonă în care să poată studia 
instrucțiunile de întreținere și să completeze înregistrările de întreținere într-un 
mod corespunzător. 
It is acceptable to combine any or all of the office accommodation requirements into one office subject to 
the staff having sufficient room to carry out the assigned tasks. 
In addition, as part of the office accommodation, aircraft maintenance staff should be provided with an 
area where they may study maintenance instructions and complete maintenance records in a proper 
manner. 

AMC 
145.A.25(b) 

   

2.4.  (c) Condițiile de lucru, inclusiv hangarile de aeronave, atelierele de componente 
și localurile pentru birouri sunt adaptate sarcinii efectuate și în special 
respectării cerințelor specifice. Condițiile de lucru nu trebuie să afecteze 
eficiența personalului, cu excepția situațiilor dictate de mediul sarcinii 
specifice: 

(c) The working environment including aircraft hangars, component workshops and office accommodation 
is appropriate for the task carried out and in particular special requirements observed. Unless otherwise 
dictated by the particular task environment, the working environment must be such that the effectiveness 
of personnel is not impaired: 

145.A.25(c)    

1. temperaturile trebuie să fie menținute la un nivel la care personalul să își 
poată îndeplini sarcinile fără a fi incomodat în mod inutil. 

1. temperatures must be maintained such that personnel can carry out required tasks without undue 
discomfort. 

145.A.25(c)(
1) 

   

2. praful și orice altă contaminare a aerului sunt menținute la un nivel minimum 
și nu este permis ca ele să atingă, în mediul de lucru, un astfel de nivel la 
contaminarea aeronavei sau a componentei de aeronavă să fie evidentă. În 
cazul în care praful sau orice altă formă de contaminare a aerului determină o 
contaminare vizibilă a suprafețeilor, toate sistemele sensibile protejate etanș 
până la restabilirea unor condiții acceptabile; 

2. dust and any other airborne contamination are kept to a minimum and not be permitted to reach a level 
in the work task area where visible aircraft/component surface contamination is evident. Where dust/other 
airborne contamination results in visible surface contamination, all susceptible systems are sealed until 
acceptable conditions are re-established. 

145.A.25(c)(
2) 

   

3. iluminarea se face astfel încât să se asigure efectuarea în mod 
eficient a fiecărei sarcini de inspecție și de întreținere 

3. lighting is such as to ensure each inspection and maintenance task can be carried out in an effective  
manner. 

145.A.25(c)(
3) 

   

4. zgomotul nu trebuie să distragă personalul de la îndeplinirea sarcinilor de 
inspecție. În locurile în care nu este posibil să se controleze sursa zgomotului, 
personalul trebuie să dispună de echipament individual, astfel încât zgomotul 
excesiv să nu îl distragă în timpul îndeplinirii sarcinilor de inspecție; 

4. noise shall not distract personnel from carrying out inspection tasks. Where it is impractical to control 
the noise source, such personnel are provided with the necessary personal equipment to stop 
excessive noise causing distraction during inspection tasks. 

145.A.25(c)(
4) 

   

5. dacă o sarcină de întreținere specifică necesită aplicarea unor condiții de 
mediu specifice, diferite de cele anterioare, atunci astfel de condiții sunt 
respectate. Condițiile specifice trebuie identificate în datele de întreținere; 

5. where a particular maintenance task requires the application of specific environmental conditions  
different to the foregoing, then such conditions are observed. Specific conditions are identified in the 
maintenance data. 

145.A.25(c)(
5) 

   

6. condițiile de lucru pentru întreținerea de linie sunt de așa natură încât sarcina 
de inspecție sau de întreținere să fie dusă la bun sfârșit fără distragere 
exagerată. Ca urmare, dacă se produce o deteriorare a condițiilor de lucru la 
un nivel inacceptabil de temperatură, umiditate, grindină, gheață, zăpadă, vânt, 
lumină, praf sau orice altă formă de contaminare a aerului, sarcinile de 
inspecție sau de întreținere specifice trebui unor condiții satisfăcătoare. 

6. the working environment for line maintenance is such that the particular maintenance or inspection task 
can be carried out without undue distraction. Therefore, where the working environment deteriorates to an 
unacceptable level in respect of temperature, moisture, hail, ice, snow, wind, light, dust/other airborne 
contamination, the particular maintenance or inspection tasks must be suspended until satisfactory 
conditions are re-established. 

145.A.25(c)(
6) 
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2.5.  (d) Se pun la dispoziție instalații de depozitare sigure pentru componente, 
echipamente, scule și materiale. Condițiile de depozitare asigură izolarea 
echipamentelor și materialelor utilizabile de mate rialele, echipamentele și 
sculele care sunt inutilizabile. Condițiile de depozitare sunt conforme cu 
instrucțiunile producătorului pentru a se evita deteriorarea și distrugerea 
articolelor depozitate. Accesul la locurile de depozitare este limitat la 
personalul abilitat. 

(d) Secure storage facilities are provided for components, equipment, tools and material. Storage conditions 
ensure segregation of serviceable components and material from unserviceable aircraft components, 
material, equipment and tools. The conditions of storage are in accordance with the manufacturer's 
instructions to prevent deterioration and damage of stored items. Access to storage facilities is restricted to 
authorised personnel. 

145.A.25(d)    

Facilitățile de depozitare pentru componentele aeronavelor care pot fi utilizate 
trebuie să fie curate, bine ventilate și menținute la o temperatură uscată 
constantă pentru a reduce efectele condensului. Recomandările producătorului 
trebuiesc respectate pentru componentele aeronavei astfel identificate.  
Storage facilities for serviceable aircraft components should be clean, well-ventilated and maintained at a 
constant dry temperature to minimise the effects of condensation. Manufacturer’s storage recommendations 
should be followed for those aircraft components identified in such published recommendations. 

AMC 
145.A.25(d)(

1) 

   

Rafturile suficient de rezistente şi mari și să ofere suport suficient pentru 
componentele mari ale aeronavei, astfel încât componenta să nu fie 
distorsionată în timpul depozitării. 
Storage racks should be strong enough to hold aircraft components and provide sufficient support for large 
aircraft components such that the component is not distorted during storage. 

AMC 
145.A.25(d)(

2) 

   

Toate componentele aeronavei, acolo unde este posibil, trebuie să rămână 
ambalate în material de protecție pentru a minimiza deteriorarea și coroziunea 
pentru întreaga perioadă de stocare. 
All aircraft components, wherever practicable, should remain packaged in protective material to minimise 
damage and corrosion during storage. 

AMC 
145.A.25(d)(

3) 

   

3. CERINŢE ÎN PRIVINŢA PERSONALULUI 
Personnel requirement’s 145.A.30    

3.1.  (a) Organizația desemnează un Manager responsabil care are autoritatea statutară 
de a se asigura că orice întreținere solicitată de către client poate fi finanțată și 
efectuată conformitate cu standardului impus de prezenta Parte. Managerul 
responsabil: 

(a) The organisation shall appoint an accountable manager who has corporate authority for ensuring that all 
maintenance required by the customer can be financed and carried out to the standard required by this Part. 
The accountable manager shall: 

145.A.30(a)    

1. asigură că sunt disponibile toate resursele necesare sunt disponibile pentru 
efectuarea întreținerii în conformitate cu punctul 145.A.65(b) pentru a sprijini 
aprobarea organizației. 
1. ensure that all necessary resources are available to accomplish maintenance in accordance with point 
145.A.65(b) to support the organisation approval. 

145.A.30(a)(
1) 

   

2. stabileşte şi promovează politica în materie de siguranţă şi calitate specificată 
în 145.A.65(a), prin declaraţia din MOE (declarație semnată) 
2. establish and promote the safety and quality policy specified in point 145.A.65(a).  

145.A.30(a)(
2) 

   

3. demonstrează că are o înțelegere de bază a prezentei Anexe (Partea 145). 
3. demonstrate a basic understanding of this Annex (Part-145). 

145.A.30(a)(
3) 

   

Managerul responsabil, se intenționează, în mod normal, a fi Directorul executiv 
al organizației de întreținere aprobate, care în funcție are responsabilitatea 
generală (inclusiv în special financiară) de a conduce organizația. Managerul 
responsabil poate fi administratorul responsabil pentru mai multe organizații și 
nu este obligat să fie neapărat informat în chestiuni tehnice, întrucât expunerea 
organizației de întreținere (MOE), definește standardele de întreținere. În cazul în 
care a administratorul responsabil nu este Directorul executiv, AAC RM trebuie 
să se asigure că un astfel de Manager responsabil are acces direct la Directorul 
executiv și are suficiența alocării „finanțării pentru întreținere”. 
With regard to the accountable manager, it is normally intended to mean the chief executive officer of the 
approved maintenance organisation, who by virtue of position has overall (including in particular financial) 
responsibility for running the organisation. The accountable manager may be the accountable manager for 
more than one organisation and is not required to be necessarily knowledgeable on technical matters as the 
maintenance organisation exposition defines the maintenance standards. When the accountable manager is 
not the chief executive officer the competent authority will need to be assured that such an accountable 
manager has direct access to chief executive officer and has a sufficiency of ‘maintenance funding’ 
allocation 

AMC 
145.A.30(a) 

   

3.2.  (b) Organizația numește o persoană sau un grup de persoane care au, printre 
altele sarcina de a se asigura că organizația este permanentîn conformitate cu 
prezenta Parte. Respectiva persoană sau respectivele persoane răspund, în 
ultima instanță în fața Mangerului responsabil. 

(b) The organisation shall nominate a person or group of persons, whose responsibilities include ensuring 

145.A.30(b)    
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that the organisation complies with this Part. Such person(s) shall ultimately be responsible to the 
accountable manager. 

3.3.  (1) Persoana sau persoanele desemnate reprezintă structura de management de 
întreținere a organizației și sunt responsabile pentru toate funcțiile specificate în 
prezenta Parte. 
1. The person or persons nominated shall represent the maintenance management structure of the 
organisation and be responsible for all functions specified in this Part. 

145.A.30(b)(
1) 

   

În funcție de dimensiunea organizației, funcțiile din Partea 145 pot fi subdivizate 
în funcție de manageri individuali sau combinate în orice fel de moduri. 
Dependent upon the size of the organisation, the Part-145 functions may be subdivided under individual 
managers or combined in any number of ways. 

AMC 
145.A.30(b)(

1) 

   

Toți Managerii trebuie să raporteze Managerului responsabil, cu excepția unei 
organizații mici Partea 145, unde orice manager poate fi, de asemenea, 
administrator responsabil, după cum a stabilit AAC RM, el / ea poate fi, de 
asemenea, managerul de întreținere de linie sau managerul atelierului. 
All Managers of whom should report to the accountable Manager except in small Part 145 organisation 
where any one manager may also be the accountable manager, as determined by the competent authority, 
he/she may also be the line maintenance manager or the workshop manager. 

AMC 
145.A.30(b)(

2) 

   

Managerul de întreținere de bază este responsabil pentru asigurarea faptului că 
întreținerea necesară va fi efectuată în hangar, plus orice rectificare a defectelor 
efectuate în timpul întreținerii de bază, este realizată conform standardelor de 
proiectare și de calitate specificate la 145.A.65(b). Managerul de întreținere de 
bază este, de asemenea, responsabil pentru orice acțiune corectivă care rezultă 
din monitorizarea conformității calității din 145.A.65(c). 
The base maintenance manager is responsible for ensuring that all maintenance required to be carried out 
in the hangar, plus any defect rectification carried out during base maintenance, is carried out to the design 
and quality standards specified in 145.A.65(b). The base maintenance manager is also responsible for any 
corrective action resulting from the quality compliance monitoring of 145.A.65(c).  

AMC 
145.A.30(b)(

3) 

   

Managerul de întreținere a liniei este responsabil de asigurarea faptului că 
întreținerea necesară va fi efectuată de linie, inclusiv rectificarea defectelor de 
linie, se efectuează la standardele specificate la 145.A.65(b) și, de asemenea, 
responsabilă pentru orice acțiune corectivă rezultată din calitatea monitorizarea 
conformității din 145.A.65(c). 
The line maintenance manager is responsible for ensuring that all maintenance required to be carried out on 
the line including line defect rectification is carried out to the standards specified in 145.A.65(b) and also 
responsible for any corrective action resulting from the quality compliance monitoring of 145.A.65(c).  

AMC 
145.A.30(b)(

4) 

   

Managerul atelierului este responsabil să se asigure că toate lucrările la 
componentele aeronavei sunt efectuate conform standardelor specificate la 
145.A.65(b) și, de asemenea, este responsabil pentru orice acțiune corectivă 
care rezultă din monitorizarea conformității calității din 145.A.65(c). 
The workshop manager is responsible for ensuring that all work on aircraft components is carried out to the 
standards specified in 145.A.65(b) and also responsible for any corrective action resulting from the quality 
compliance monitoring of 145.A.65(c).  

AMC 
145.A.30(b)(

5) 

   

Resposabilitățile Managerului sistemului de calitate sunt expuse în 
145.A.30(c). 
The quality manager’s responsibility is specified in 145.A.30(c).  

AMC 
145.A.30(b)(

6) 

   

În pofida exemplelor sub-alineatele 2 - 6 titluri, organizația poate adopta orice 
titlu pentru funcțiile de conducere menționate anterior, dar trebuie să identifice 
AAC RM titlurile și persoanele alese pentru îndeplinirea acestor funcții. 
Notwithstanding the example sub-paragraphs 2 - 6 titles, the organisation may adopt any title for the 
foregoing managerial positions but should identify to the competent authority the titles and persons chosen 
to carry out these functions. 

AMC 
145.A.30(b)(

7) 

   

În cazul în care o organizație alege să numească manageri pentru toate sau 
pentru orice combinație a funcțiilor identificate ale Părții 145 din cauza mărmii 
organizației, este necesar ca raportările acestor manageri către Managerul 
responsabil, în cele din urmă să se efectuieze fie prin intermediul Managerului 
de întreținere de bază, fie al Managerului de întreținere a liniei, fie al Managerului 
de atelier sau al Managerului calității, după caz. 
Where an organisation chooses to appoint managers for all or any combination of the identified Part-145 
functions because of the size of the undertaking, it is necessary that these managers report ultimately 
through either the base maintenance manager or line maintenance manager or workshop manager or quality 
manager, as appropriate, to the accountable manager. 

AMC 
145.A.30(b)(

8) 

   

Notă: Personalul de certificare poate raporta oricăruia dintre managerii specificați în funcție de tipul de control pe care îl 
folosește organizația de întreținere aprobată (ex. ingineri autorizați / inspecții independente / supervizori cu funcții duble, 
etc.), atât timp cât personalul de monitorizare a conformității calității specificat la 145.A.65(c)(1) rămâne independent. 

NOTE: Certifying staff may report to any of the managers specified depending upon which type of control the approved maintenance organisation uses (for example licensed 
engineers/independent inspection/dual function supervisors etc.) so long as the quality compliance monitoring staff specified in 145.A.65(c)(1) remain independent. 

3.4.  (2) Persoana sau persoanele desemnate sunt identificate, iar atestările lor 
profesionale sunt prezentate în forma și modul stabilite de către AAC RM. 
2. The person or persons nominated shall be identified and their credentials submitted in a form and manner 

145.A.30(b)(
2) 
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established by the competent authority. 
(3) Persoana sau persoanele desemnate sunt capabile să demonstreze că 
posedă cunoștințe adecvate, o pregătire și o experiență satisfăcătoare în 
domeniul întreținerii aeronavelor/ componentelor de aeronavă, precum și o 
cunoaștere practică a prezentei Părți. 
3. The person or persons nominated shall be able to demonstrate relevant knowledge, background and 
satisfactory experience related to aircraft or component maintenance and demonstrate a working knowledge 
of this Part. 

145.A.30(b)(
3) 

   

(4) Procedurile indică în mod clar cine înlocuiește orice persoană anume, în 
cazul unei absențe de lungă durată a respectivei persoane. 
4. Procedures shall make clear who deputises for any particular person in the case of lengthy absence of the 
said person. 

145.A.30(b)(
4) 

   

3.5.  (c) Managerul responsabil în conformitate cu dispozițiile de la litera (a) numește 
o persoană însărcinată să controleze sistemul de control al calității, inclusiv 
sistemul de feedback asociat, conform cerințelor de la punctul 145.A.65(c). 
Persoana numită are acces direct la managerul responsabil, cu scopul de a se 
asigura că managerul responsabil este corect informat asupra problemelor de 
calitate și de conformitate. 
(c) The accountable manager under point (a) shall appoint a person with responsibility for monitoring the 
quality system, including the associated feedback system as required by point 145.A.65(c). The appointed 
person shall have direct access to the accountable manager to ensure that the accountable manager is kept 
properly informed on quality and compliance matters. 

145.A.30(c)    

Monitorizarea sistemului calității include solicitarea unor măsuri de remediere, 
cum este prevăzut, de către responsabilul responsabil și de persoanele 
nominalizate menționate la 145.A.30(b) 
Monitoring the quality system includes requesting remedial action as necessary by the accountable manager 
and the nominated persons referred to in 145.A.30(b). 

AMC 
145.A.30(c) 

   

3.6.  (d) Organizația are un plan de întreținere om-oră, demonstrând că are suficient 
personal pentru a planifica, a efectua, a supraveghea și a monitoriza calitatea 
lucrărilor în conformitate cu autorizarea. De asemenea, întreprinderea are o 
procedură pentru a reevalua lucrarea de efectuat în cazul în care personalul 
efectiv disponibil este mai puțin numeros decât nivelul planificat de personal 
pentru orice perioadă de lucru specifică sau schimb de lucru specific. 
(d) The organisation shall have a maintenance man-hour plan showing that the organisation has sufficient 
staff to plan, perform, supervise, inspect and quality monitor the organisation in accordance with the 
approval. In addition, the organisation shall have a procedure to reassess work intended to be carried out 
when actual staff availability is less than the planned staffing level for any particular work shift or period. 

145.A.30(d)    

3.7.  Dispune de personal suficient înseamnă că organizația angajează sau 
contractează personal competent, așa cum este detaliat în planul om-oră de 
întreținere, din care cel puțin jumătate din personalul care efectuează 
întreținerea în fiecare atelier, hangar sau linie înainte de zbor în orice schimb 
trebuie să fie angajat pentru a asigura stabilitatea organizațională. În scopul 
îndeplinirii unei necesități operaționale specifice, o creștere temporară a 
proporției de personal contractat poate fi autorizată de către AAC RM în 
conformitate cu o procedură aprobată care trebuie să descrie măsurile, 
îndatoririle specifice și responsabilitățile pentru asigurarea adecvată a stabilității 
organizației. În sensul prezentului paragraf, angajat înseamnă că persoana este 
direct angajată ca persoană fizică de către organizația de întreținere aprobată în 
conformitate cu Partea 145, în timp ce contractată înseamnă că persoana este 
angajată de o altă organizație și contractată de organizația respectivă pentru 
organizația de întreținere aprobată în conformitate cu Partea 145. 
Has sufficient staff means that the organisation employs or contracts competent staff, as detailed in the 
man-hour plan, of which at least half the staff that perform maintenance in each workshop, hangar or flight 
line on any shift should be employed to ensure organizational stability. For the purpose of meeting a specific 
operational necessity, a temporary increase of the proportion of contracted staff may be permitted to the 
organisation by the competent authority, in accordance with an approved procedure which should describe 
the extent, specific duties, and responsibilities for ensuring adequate organisation stability. For the purpose 
of this subparagraph, employed means the person is directly employed as an individual by the maintenance 
organisation approved under Part-145, whereas contracted means the person is employed by another 
organisation and contracted by that organisation to the maintenance organisation approved under Part-145. 

AMC 
145.A.30(d)(

1) 

   

Planul om-oră de întreținere trebuie să ia în considerație toate activitățile de 
întreținere desfășurate în afara domeniului de aplicare a aprobării Părții 145. 
Absența planificată a personalului (pentru pregătire, vacanțe etc.) trebuie să fie 
luată în considerare la elaborarea planului de lucru pe om-oră. 
The maintenance man-hour plan should take into account all maintenance activities carried out outside the 
scope of the Part-145 approval.  
The planned absence (for training, vacations, etc.) should be considered when developing the man-hour 
plan. 

AMC 
145.A.30(d)(

2) 

   

Planul om-oră de întreținere trebuie racordat la sarcina anticipată a lucrărilor de 
întreținere, cu excepția faptului că atunci când organizația nu poate prezice o 

AMC 
145.A.30(d)(
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astfel de sarcină, datorită naturii contractelor sale pe termen scurt, atunci acest 
plan trebuie să se bazeze pe volumul minim de muncă de întreținere necesar 
pentru viabilitatea comercială. Sarcina lucrărilor de întreținere include toate 
lucrările necesare, cum ar fi, fără a se limita la, planificare, verificările 
înregistrărilor de întreținere, procesarea fișelor de lucru / cărdurilor în format de 
hârtie sau electronică, realizarea întreținerii, inspecția și completarea 
înregistrărilor de întreținere. 
The maintenance man-hour plan should relate to the anticipated maintenance work load except that when 
the organisation cannot predict such workload, due to the short-term nature of its contracts, then such plan 
should be based upon the minimum maintenance workload needed for commercial viability. Maintenance 
work load includes all necessary work such as, but not limited to, planning, maintenance record checks, 
production of worksheets/cards in paper or electronic form, accomplishment of maintenance, inspection and 
the completion of maintenance records. 

3) 

În cazul întreținerii de bază a aeronavei, planul om-oră de întreținere trebuie să 
facă referință la planul de vizitare a hangarului aeronavei, astfel cum este 
specificat în AMC 145.A.25(a). 
In the case of aircraft base maintenance, the maintenance man-hour plan should relate to the aircraft hangar 
visit plan as specified in AMC 145.A.25(a). 

AMC 
145.A.30(d)(

4) 

   

În cazul întreținerii componentelor aeronavei, planul om-oră de întreținere 
trebuie să se refere la întreținerea planificată a componentei aeronavei, astfel 
cum este specificat la 145.A.25(a)(2). 
In the case of aircraft component maintenance, the maintenance man-hour plan should relate to the aircraft 
component planned maintenance as specified in 145.A.25(a)(2). 

AMC 
145.A.30(d)(

5) 

   

Funcția de monitorizare a calității conformității om-oră trebuie să fie suficientă 
pentru a corespunde cerinței de la 145.A.65(c), ceea ce înseamnă a lua în 
considerare AMC 145.A.65(c). În cazul în care personalul de monitorizare a 
calității îndeplinește alte funcții, timpul alocat acestor funcții trebuie luat în 
considerare pentru a determina numărul de personal de monitorizare a calității. 
The quality monitoring compliance function man-hours should be sufficient to meet the requirement of 
145.A.65(c) which means taking into account AMC 145.A.65(c). Where quality monitoring staff perform other 
functions, the time allocated to such functions needs to be taken into account in determining quality 
monitoring staff numbers.  

AMC 
145.A.30(d)(

6) 

   

Planul om-oră de întreținere trebuie să fie revizuit cel puțin la fiecare 3 luni și 
actualizat atunci când este necesar. 
The maintenance man-hour plan should be reviewed at least every 3 months and updated when necessary.  

AMC 
145.A.30(d)(

7) 

   

O abatere semnificativă de la planul om-oră de întreținere trebuie să fie raportată 
prin intermediul Managerului departamentului către Managerul de calitate și 
Managerul responsabil pentru revizuire. Abaterea semnificativă înseamnă mai 
mult de 25% deficiență în orele disponibile pe parcursul unei luni calendaristice 
pentru oricare dintre funcțiile specificate la 145.A.30(d). 
Significant deviation from the maintenance man-hour plan should be reported through the departmental 
manager to the quality manager and the accountable manager for review. Significant deviation means more 
than a 25% shortfall in available man-hours during a calendar month for any one of the functions specified in 
145.A.30(d). 

AMC 
145.A.30(d)(

8) 

   

3.8.  (e) Organizația stabilește și controlează competența personalului implicat în 
orice activitate de întreținere, elaborare de programe de întreținere, examinare a 
navigabilității, audit de management și/sau de calitate, în conformitate cu o 
procedură și un standard convenite cu autoritatea competentă. În plus față de 
experiența necesară pentru a exercita funcția postului respectiv, competențele 
includ înțelegerea practică a problemelor care țin de factorii umani și de 
performanțele umane corespunzătoare funcțiilor respectivei persoane în cadrul 
întreprinderii. „Factorii umani” desemnează principiile care se aplică proiectării 
aeronautice, certificării, pregătirii, operațiunilor și întreținerii și care urmăresc 
stabilirea unei interfețe sigure între componenta umană și cele ale altor sisteme, 
prin luarea în considerare, într-o manieră adecvată, a performanțelor umane. 
„Performanțele umane” desemnează capacitățile și limitele umane care au o 
influență asupra siguranței și a eficacității operațiunilor aeronautice. 
(e) The organisation shall establish and control the competence of personnel involved in any maintenance, 
development of maintenance programmes, airworthiness reviews, management and/or quality audits, 
understanding of the application of human factors and human performance issues appropriate to that 
person's function in the organisation in accordance with a procedure and to a standard agreed by the 
competent authority. 

145.A.30(e)    

3.9.  Competența trebuie definită ca o abilitate măsurabilă sau un standard de 
performanță, cunoaștere și înțelegere, luând în considerare atitudinea și 
comportamentul. 
Procedura de referință necesită, printre altele, ca planificatorii, mecanicii, 
personalul serviciilor specializate, supraveghetorii, personalul de certificare și 
personalul de sprijin, indiferent dacă sunt angajați sau contractați, să fie evaluați 
pentru competență înainte de începerea lucrărilor nesupravegheate și 

AMC1 
145.A.30(e) 
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competența este controlată în mod continuu. 
Competence should be defined as a measurable skill or standard of performance, knowledge and 
understanding, taking into consideration attitude and behaviour.  
The referenced procedure requires amongst others that planners, mechanics, specialised services staff, 
supervisors, certifying staff and support staff, whether employed or contracted, are assessed for 
competence before unsupervised work commences and competence is controlled on a continuous basis.  
 
 
Competența trebuie apreciată prin evaluarea: 
Competence should be assessed by evaluation of: 

   

– performanța la locul de muncă și / sau testarea cunoștințelor de către 
personal calificat corespunzător și 
— on-the-job performance and/or testing of knowledge by appropriately qualified personnel, and  

   

– înregistrările pentru formarea de bază, organizațională și / sau formarea 
tipului de produs și a diferențelor și 
— records for basic, organisational, and/or product type and differences training, and  

   

– înregistrări a experienței. 
— experience records.  

   

Validarea celor menționate mai sus poate include o verificare de confirmare cu 
organizația care a emis aceste documente. În acest scop, experiența / instruirea 
poate fi înregistrată într-un document, cum ar fi o carte de jurnal sau pe baza 
șablonului sugerat în GM3 145.A.30(e). 
Validation of the above could include a confirmation check with the organisation(s) that issued such 
document(s). For that purpose, experience/training may be recorded in a document such as a log book or 
based on the suggested template in GM3 145.A.30(e).  

   

În urma acestei evaluări, calificarea unei persoane trebuie să stabilească: 
As a result of this assessment, an individual’s qualification should determine:  

   

– ce nivel de supraveghere continuă va fi necesar sau dacă i s-ar putea permite 
o muncă nesupravegheată. 
— which level of ongoing supervision would be required or whether unsupervised work could be permitted.  

   

– dacă este nevoie de pregătire suplimentară. 
— whether there is a need for additional training.  

   

Trebuie păstrate evidențele a fiecărei evaluări a calificărilor și competențelor. 
Aceastea trebui să includă copii ale tuturor documentelor care atestă calificarea, 
cum ar fi licența și / sau orice autorizație deținută, după caz 
A record of such qualification and competence assessment should be kept.  
This should include copies of all documents that attest to qualification, such as the licence and/or any 
authorisation held, as applicable. 

   

Pentru o evaluare adecvată a competenței personalului său, organizația ar trebui 
să ia în considerare că: 
For a proper competence assessment of its personnel, the organisation should consider that:  

   

1. În conformitate cu funcția locului de muncă, va fi asigurată și înregistrată o 
pregătire adecvată inițială și recurentă pentru a asigura competența continuă, 
astfel încât să fie menținută pe toată durata angajării / contractului. 
1. In accordance with the job function, adequate initial and recurrent training should be provided and 
recorded to ensure continued competence so that it is maintained throughout the duration of 
employment/contract.  

AMC1 
145.A.30(e)(

1) 

   

2. Tot personalul trebuie să poată demonstra cunoștințe și respectarea 
procedurilor organizației de întreținere, după cum se aplică sarcinilor sale. 
2. All staff should be able to demonstrate knowledge of and compliance with the maintenance organisation 
procedures, as applicable to their duties.  

AMC1 
145.A.30(e)(

2) 

   

3. Tot personalul trebuie să poată demonstra o înțelegere a factorilor umani și a 
problemelor de performanță umană în legătură cu funcția lor de serviciu și să 
fie instruit conform AMC2 145.A.30(e). 
3. All staff should be able to demonstrate an understanding of human factors and human performance 
issues in relation with their job function and be trained as per AMC2 145.A.30(e). 

AMC1 
145.A.30(e)(

3) 

   

4. Pentru a ajuta la evaluarea competențelor și pentru a stabili analiza 
necesităților de instruire, se recomandă fișele postului pentru fiecare funcție în 
cadrul organizației. Fișele de post trebuie să conțină suficiente criterii pentru a 
permite evaluarea competenței necesare. 
4. To assist in the assessment of competence and to establish the training needs analysis, job descriptions 
are recommended for each job function in the organisation. Job descriptions should contain sufficient 
criteria to enable the required competence assessment.  

AMC1 
145.A.30(e)(

4) 

   

5. Criteriile trebuie să permită evaluării să stabilească că, printre altele (titlurile 
pot fi diferite în fiecare organizație) dacă: 
5. Criteria should allow the assessment to establish that, among others (titles might be different in each 
organisation): 

AMC1 
145.A.30(e)(

5) 

   

– Managerii sunt capabili să gestioneze în mod corespunzător producția, 
procesele, resursele și prioritățile descrise în sarcinile și responsabilitățile 
atribuite într-o manieră conformă în condiții de siguranță, în conformitate cu 

AMC1 
145.A.30(e) 
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reglementările și procedurile de organizare. 
— Managers are able to properly manage the work output, processes, resources and priorities described 
in their assigned duties and responsibilities in a safe compliant manner in accordance with regulations 
and organisation procedures.  
– Planificatorii sunt capabili să interpreteze cerințele de întreținere în sarcini 
de întreținere și să înțeleagă că nu au autoritatea de a se abate de la datele de 
întreținere. 
— Planners are able to interpret maintenance requirements into maintenance tasks and have an 
understanding that they have no authority to deviate from the maintenance data.  

   

– Supraveghetorii sunt capabili să se asigure că toate sarcinile de întreținere 
necesare sunt efectuate și, dacă nu sunt finalizate sau unde este evident că o 
sarcină de întreținere specială nu poate fi efectuată la datele de întreținere, 
atunci aceste probleme vor fi raportate către persoană din 145.A.30(c) pentru 
acțiuni adecvate. În plus, pentru supraveghetorii care efectuează și sarcini de 
întreținere, aceștia înțeleg că astfel de sarcini nu ar trebui să fie întreprinse 
atunci când sunt incompatibile cu responsabilitățile lor de management. 
— Supervisors are able to ensure that all required maintenance tasks are carried out and, where not 
completed or where it is evident that a particular maintenance task cannot be carried out to the 
maintenance data, then such problems will be reported to the 145.A.30(c) person for appropriate action. 
In addition, for those supervisors, who also carry out maintenance tasks, that they understand such tasks 
should not be undertaken when incompatible with their management responsibilities.  

   

– Mecanicii sunt capabili să efectueze sarcini de întreținere la orice standard 
specificat în datele de întreținere și vor notifica supraveghetorilor defecte sau 
greșelile care necesită rectificare pentru a restabili standardele de întreținere 
necesare. 
— Mechanics are able to carry out maintenance tasks to any standard specified in the maintenance data 
and will notify supervisors of defects or mistakes requiring rectification to re-establish required 
maintenance standards.  

   

– Personalul serviciilor specializate este capabil să îndeplinească sarcini de 
întreținere specializate la standardul specificat în datele de întreținere. 
Acestea trebuie să poată comunica cu supraveghetorii și să raporteze cu 
exactitate atunci când este necesar. 
— Specialised services staff are able to carry out specialised maintenance tasks to the standard specified 
in the maintenance data. They should be able to communicate with supervisors and report accurately 
when necessary.  

   

– Personalul de suport este capabil să determine dacă s-au efectuat sarcini 
sau inspecții relevante la standardul necesar. 
— Support staff are able to determine that relevant tasks or inspections have been carried out to the 
required standard.  

   

– Personalul de certificare este capabil să stabilească momentul în care 
aeronava sau componenta aeronavei este gata pentru a i se elibera un 
certificat de punere în serviciu și când acest certificat nu trebuie eliberat. 
— Certifying staff are able to determine when the aircraft or aircraft component is ready to release to 
service and when it should not be released to service.  

   

– Personalul de audit al calității este capabil să monitorizeze respectarea Părtii 
145 identificând neconformitatea într-un mod eficient și în timp, astfel încât 
organizația să rămână în conformitate cu Partea 145. 
— Quality audit staff are able to monitor compliance with Part-145 identifying noncompliance in an 
effective and timely manner so that the organisation may remain in compliance with Part-145. 

   

Evaluarea competențelor ar trebui să se bazeze pe procedura specificată în GM2 
145.A.30(e). 
Competence assessment should be based upon the procedure specified in GM2 145.A.30(e). 

   

3.10   În ceea ce privește înțelegerea aplicării factorilor umani și a problemelor de 
performanță umană, tot personalul organizației de întreținere ar fi trebuit să 
primească o pregătire inițială și continuă în domemiul factorii umani. Acest lucru 
vizează minimum pe: 
In respect to the understanding of the application of human factors and human performance issues, all 
maintenance organisation personnel should have received an initial and continuation human factors training. 
This should concern to a minimum: 

AMC2 
145.A.30(e) 

   

– Deținătorii de posturi; 
— Post-holders, managers, supervisors; 

    

– Personalul de certificare, personalul de siport și mecanici; 
— Certifying staff, support staff and mechanics; 

    

– Personalul tehnic de suport astfel ca planificatorii, inginerii, personalul de 
evidență a datelor tehnice; 
— Technical support personnel such as planners, engineers, technical record staff; 

    

– Personalul de control/asigurare a calității; 
— Quality control/assurance staff; 

    

– Personalul prestator de servicii specializate; 
— Specialised services staff; 
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– Factorilor umani ai personalului / factorii umani ai formatorilor; 
— Human factors staff/human factors trainers; 

    

– Personalul departamentului de depozitare, personalul departamentului de 
achiziții; 
— Store department staff, purchasing department staff; 

    

– Operatorii de echipamente la sol. 
— Ground equipment operators. 

    

3.11.  1. Formarea inițială în domemiul factorilor umani trebuie să acopere toate 
subiectele programului de instruire specificate în GM 145.A.30(e) fie ca un curs 
separat, fie ca unul integrat în alt curs de pregătire. Programul poate fi ajustat 
pentru a reflecta natura particulară a organizației. Programul poate fi, de 
asemenea, ajustat pentru a satisface natura particulară a activității pentru 
fiecare funcție din cadrul organizației. De exemplu: 
1. Initial human factors training should cover all the topics of the training syllabus specified in GM 
145.A.30(e) either as a dedicated course or else integrated within other training. The syllabus may be 
adjusted to reflect the particular nature of the organisation. The syllabus may also be adjusted to meet the 
particular nature of work for each function within the organisation. For example: 

AMC2 
145.A.30(e)(

1) 

   

– Orgazațiile mici care nu lucrează în schimburi pot acoperi subiecte mai puțin 
profunde legate de munca în echipă și comunicare; 
— small organisations not working in shifts may cover in less depth subjects related to teamwork and 
communication; 

   

–- Planificatorii pot acoperi mai în profunzime obiectivul de planificare, 
elaborarea Planului de formare și mai puțin în profunzime obiectivul de 
dezvoltare a abilităților pentru lucrul pe ture. 
— planners may cover in more depth the scheduling and planning objective of the syllabus and in less depth 
the objective of developing skills for shift working. 

   

Tot personalul, inclusiv personalul recrutat de la orice altă organizație, trebuie 
să primească instruirea inițială în domemiul factorilor umani, în conformitate cu 
standardele de pregătire ale organizației înainte de a începe lucrul conform fișei 
de post a noului loc de muncă, cu excepția cazului în care evaluarea 
competenței lor justifică că nu este nevoie de o astfel de formare. Personalul 
nou angajat direct care lucrează sub supraveghere directă poate primi instruire 
în termen de 6 luni de la aderarea la organizația de întreținere. 
All personnel, including personnel being recruited from any other organisation should receive initial human 
factors training compliant with the organisation’s training standards prior to commencing actual job function, 
unless their competence assessment justifies that there is no need for such training. Newly directly 
employed personnel working under direct supervision may receive training within 6 months after joining the 
maintenance organisation. 

   

3.12   2. Scopul formării continue în domemiul factorilor umani este în primul rând 
acela de a se asigura că personalul rămâne curent în ceea ce privește factorii 
umani și, de asemenea, de a colecta feedback cu privire la problemele factorilor 
umani. 
2. The purpose of human factors continuation training is primarily to ensure that staff remain current in terms 
of human factors and also to collect feedback on human factors issues. 

AMC2 
145.A.30(e)(

2) 

   

Trebuie luată în considerare posibilitatea, ca instruirea să se efectuieze cu 
implicarea departamentului de calitate. Trebuie să existe o procedură pentru a 
se asigura că feedback-ul este transmis ofical de la formatori la departamentul 
de calitate pentru a iniția acțiuni acolo unde este necesar. 
Consideration should be given to the possibility that such training has the involvement of the quality 
department. There should be a procedure to ensure that feedback is formally passed from the trainers to the 
quality department to initiate action where necessary. 

   

Instruirea de continuare în domemiul factorilor umani trebuie să aibă o durată 
adecvată în fiecare perioadă de 2 (doi) ani, în raport cu constatările relevante ale 
auditului de calitate și alte surse interne / externe de informații despre erorile 
umane în întreținerea de care dispune organizația. 
Human factors continuation training should be of an appropriate duration in each two year period in relation 
to relevant quality audit findings and other internal/external sources of information on human errors in 
maintenance available to the organisation 

   

3.13   3. Instruirea în domemiul factorilor umani poate fi realizată chiar de organizația 
de întreținere, sau de formatori independenți sau de orice organizații de instruire 
acceptabile pentru autoritatea competentă. 
3. Human factors training may be conducted by the maintenance organisation itself, or independent trainers, 
or any training organisations acceptable to the competent authority. 

AMC2 
145.A.30(e)(

3) 

   

3.14.  4. Procedurile de formare în domemiul factorilor umani trebuie specificate în 
Manualul de prezentare a organizației de întreținere. 
4. The human factors training procedures should be specified in the maintenance organisation exposition 

AMC2 
145.A.30(e)(

4) 

   

3.15.  Pregătirea suplimentară privind siguranța rezervoarelor de combustibil, precum 
și standardele de inspecție asociate și procedurile de întreținere trebuie să fie 
necesare pentru personalul tehnic al organizațiilor de întreținere, în special 

AMC3 
145.A.30(e) 
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personalul tehnic implicat în respectarea sarcinilor CDCCL. 
Îndrumările EASA sunt furnizate pentru instruirea personalului organizației de 
întreținere din apendicele IV la AMC 145.A.30(e) și 145.B.10(3). 
Additional training in fuel tank safety as well as associated inspection standards and maintenance 
procedures should be required for maintenance organisations’ technical personnel, especially technical 
personnel involved in the compliance of CDCCL tasks.  
EASA guidance is provided for training to maintenance organisation personnel in Appendix IV to AMC 
145.A.30(e) and 145.B.10(3). 

3.16   Evaluarea competențelor trebuie să includă verificarea necesității instruirii 
suplimentare în domeniul EWIS, atunci când este relevant. 
Îndrumări EASA pentru programul de instruire a EWIS personalului organizației 
de la locul de muncă sunt furnizate în AMC 20-22. 
Competence assessment should include the verification for the need of additional EWIS training when 
relevant.  
EASA guidance is provided for EWIS training programme to maintenance organisation personnel in AMC 
20-22. 

AMC4 
145.A.30(e) 

   

3.17.  (f) Organizația se asigură că personalul care efectuează sau controlează: 145.A.30(f)    
–- un test nedistructiv de menținere a navigabilității structurilor sau 
componentelor de aeronavă, sau ambele, este calificat corespunzător pentru 
testul nedistructiv respectiv, în conformitate cu standardul European sau cu 
un standard echivalent recunoscut de AAC RM. 

   

–- orice altă sarcină specializată    
–- este calificat corespunzător în conformitate cu standardele recunoscute 
oficial. 

   

Prin derogare de la acest punct, personalul menționat la litera (g), punctele (h)(1) 
și (h)(2), calificat în categoriile B1, B3 sau L în conformitate cu Anexa III (Partea 
66), poate efectua și / sau controla testele penetrante cu coloranți de contrast.  
(f) The organisation shall ensure that personnel who carry out or control a continued-airworthiness non-
destructive test of aircraft structures or components, or both, are appropriately qualified for the particular 
non- destructive test in accordance with the European or equivalent standard recognised by the Agency. 
Personnel who carry out any other specialised task shall be appropriately qualified in accordance with 
officially recognised standards. By derogation from this point, personnel referred to in point (g), points (h)(1) 
and (h)(2), qualified in category B1, B3 or L in accordance with Annex III (Part 66), may carry out and/or 
control colour contrast dye penetrant tests. 

   

3.18.  1. Testarea continuă nedistructivă a navigabilității înseamnă testarea specificată 
de tipul titularului / aeronavei sau al producătorului de motoare sau elice în 
conformitate cu datele de întreținere specificate la 145.A.45 pentru 
componentele aeronavei / aeronavei de serviciu în scopul determinării 
capacitatea continuă a produsului de a funcționa în siguranță. 
1. Continued airworthiness non-destructive testing means such testing specified by the type certificate 
holder /aircraft or engine or propeller manufacturer in accordance with the maintenance data as specified in 
145.A.45 for in service aircraft/aircraft components for the purpose of determining the continued fitness of 
the product to operate safely. 

AMC 
145.A.30(f)(1

) 

   

3.19.  2. Mijloace calificate corespunzător până la nivelul 1, 2 sau 3, astfel cum este 
definit de Standardul European EN 4179, în dependență de funcția de testare 
nedistructivă care trebuie efectuată. 
2. Appropriately qualified means to Level 1, 2 or 3 as defined by the European Standard EN 4179 dependent 
upon the non-destructive testing function to be carried out. 

AMC 
145.A.30(f)(2

) 

   

3.20.  3. În ciuda faptului că personalul de nivel 3 poate fi calificat prin EN 4179 pentru 
a stabili și autoriza metode, tehnici etc., acest lucru nu permite ca acest 
personal să se abată de la metodele și tehnicile publicate de titularul / 
producătorul de certificat de tip sub forma date continue privind navigabilitatea, 
cum ar fi în manualele de testare nedistructive sau buletine de service, cu 
excepția cazului în care manualul sau buletinul de serviciu permite expres o 
astfel de abatere. 
3. Notwithstanding the fact that Level 3 personnel may be qualified via EN 4179 to establish and authorise 
methods, techniques, etc., this does not permit such personnel to deviate from methods and techniques 
published by the type certificate holder/manufacturer in the form of continued airworthiness data, such as in 
non-destructive test manuals or service bulletins, unless the manual or service bulletin expressly permits 
such deviation. 

AMC 
145.A.30(f)(3

) 

   

3.21.  4. În pofida trimiterilor generale din EN 4179 la un consiliu național de testare 
nedistructivă aerospațială (NDT), toate examinările trebuie să fie efectuate de 
personal sau organizații sub controlul general al unui astfel de consiliu. În 
absența unui consiliu național aerospațial NDT, trebuie să se utilizeze bordul 
NDT aerospațial al unui alt stat membru, astfel cum este definit de autoritatea 
competentă. 
4. Notwithstanding the general references in EN 4179 to a national aerospace non-destructive testing (NDT) 
board, all examinations should be conducted by personnel or organisations under the general control of 
such a board. In the absence of a national aerospace NDT board, the aerospace NDT board of another 
Member State should be used, as defined by the competent authority. 

AMC 
145.A.30(f)(4

) 
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3.22   5. Test particular nedistructiv înseamnă oricare dintre următoarele elemente; 
Penetrant colorant, particule magnetice, curent rotund, metode ultrasonice și 
radiografice incluzând raze X și raze gamma. 
5. Particular non-destructive test means any one or more of the following; Dye penetrant, magnetic particle, 
eddy current, ultrasonic and radiographic methods including X ray and gamma ray. 

AMC 
145.A.30(f)(5

) 

   

3.23   6. Trebuie menționat că sunt și vor fi dezvoltate noi metode, cum ar fi, fără a se 
limita la termografie și shearografie, care nu sunt abordate în mod specific de 
EN 4179. Până la stabilirea acestui standard convenit, aceste metode ar trebui să 
fie efectuate în conformitate cu recomandările producătorului de echipamente 
specifice, inclusiv orice proces de instruire și examinare pentru a asigura 
competența personalului în proces. 
6. It should be noted that new methods are and will be developed, such as, but not limited to thermography 
and shearography, which are not specifically addressed by EN 4179. Until the time this agreed standard is 
established, such methods should be carried out in accordance with the particular equipment manufacturer’s 
recommendations including any training and examination process to ensure competence of the personnel in 
the process.  

AMC 
145.A.30(f)(6

) 

   

3.24.  7. Orice organizație de întreținere aprobată în conformitate cu Partea 145 care 
efectuează NDT ar trebui să stabilească proceduri de calificare NDT de 
specialitate detaliate în expunere și acceptate de autoritatea competentă. 
7. Any maintenance organisation approved under Part-145 that carries out NDT should establish NDT 
specialist qualification procedures detailed in the exposition and accepted by the competent authority.  

AMC 
145.A.30(f)(7

) 

   

3.25.  8. Boroscopingul și alte tehnici, cum ar fi topirea monedelor de delaminare, sunt 
inspecții nedistructive și nu teste nedistructive. În pofida unei astfel de 
diferențieri, organizația de întreținere ar trebui să stabilească o procedură de 
expunere acceptată de autoritatea competentă pentru a se asigura că personalul 
care efectuează și interpretează astfel de inspecții este instruit și evaluat 
corespunzător pentru competența lor în acest proces. Inspecțiile nedistructive, 
nefiind considerate drept NDT de Partea 145 nu sunt enumerate în Apendicele II 
sub clasificarea D1. 
8. Boroscoping and other techniques such as delamination coin tapping are non-destructive inspections 
rather than non-destructive testing. Notwithstanding such differentiation, the maintenance organisation 
should establish an exposition procedure accepted by the competent authority to ensure that personnel who 
carry out and interpret such inspections are properly trained and assessed for their competence in the 
process. Non-destructive inspections, not being considered as NDT by Part-145 are not listed in Appendix II 
under class rating D1.  

AMC 
145.A.30(f)(8

) 

   

3.26   9. Standardele actualizate, metodele, instruirea și procedurile menționate trebuie 
specificate în Manualull de expunere a organizației de întreținere. 
9. The referenced standards, methods, training and procedures should be specified in the maintenance 
organisation exposition. 

AMC 
145.A.30(f)(9

) 

   

3.27.  10. Orice personal care intenționează să efectueze și / sau să controleze un test 
nedistructiv pentru care nu au fost calificați înainte de data intrării în vigoare a 
Părții 145 trebuie să se califice pentru un astfel de test nedistructiv în 
conformitate cu EN 4179. 
10. Any such personnel who intend to carry out and/or control a non-destructive test for which they were not 
qualified prior to the effective date of Part-145 should qualify for such non-destructive test in accordance with 
EN 4179.. 

AMC 
145.A.30(f)(1

0) 

   

3.28.  11. În acest context, un standard recunoscut oficial înseamnă acele standarde 
stabilite sau publicate de un organism oficial, având personalitate juridică sau 
nu, care sunt recunoscute pe scară largă de sectorul transportului aerian ca 
fiind o bună practică. 
11. In this context officially recognised standard means those standards established or published by an 
official body whether having legal personality or not, which are widely recognised by the air transport sector 
as constituting good practice 

AMC 
145.A.30(f)(1

1) 

   

3.29   (g) Orice întreprindere cu atribuții de întreținere a aeronavelor, cu excepția unor 
indicații contrare enunțate la litera (j), are, în cazul întreținerii de linie a 
aeronavelor, personal de certificare care posedă calificarea de tip 
corespunzătoare, aparținând categoriilor B1, B2, B2L, B3 și L, după caz, în 
conformitate cu anexa III (partea 66) și cu punctul 145.A.35. 
(g) Any organisation maintaining aircraft, except where stated otherwise in point (j), shall in the case of 
aircraft line maintenance, have appropriate aircraft-rated certifying staff qualified as category B1, B2, B2L, 
B3 and L, as appropriate, in accordance with Annex III (Part-66) and point 145.A.35. 

145.A.30(g)    

În plus, astfel de întreprinderi pot, de asemenea, să utilizeze personal de 
certificare pregătit corespunzător pentru o sarcină specifică, care să dețină 
prerogativele descrise la punctele 66.A.20(a)(1) și 66.A.20(a)(3)(ii) și calificat în 
conformitate cu anexa III (partea 66) și cu punctul 145.A.35 pentru a efectua o 
întreținere de linie, minoră, programată, precum și remedierea unui defect 
simplu. Disponibilitatea personalului de certificare de acest tip nu se substituie 
nevoii de personal de certificare din categoriile B1, B2, B2L, B3 și L, după caz. 
In addition, such organisations may also use appropriately task-trained certifying staff holding the privileges 
set out in points 66.A.20(a)(1) and 66.A.20(a)(3)(ii) and qualified in accordance with Annex III (Part-66) and 
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point 145.A.35 to carry out minor scheduled line maintenance and simple defect rectification. The availability 
of such certifying staff shall not replace the need for category B1, B2, B2L, B3 and L certifying staff, as 
appropriate. 

3.30   1. În sensul punctelor 66.A.20(a)(1) și 66.A.20(a)(3)(ii) personal, întreținerea 
minoră de linie programată înseamnă orice inspecție / verificare programată 
minoră și inclusiv o verificare săptămânală specificată în programul de 
întreținere a aeronavei. Pentru programele de întreținere a aeronavelor care nu 
specifică o verificare săptămânală, AAC RM va determina cea mai semnificativă 
verificare care este considerată echivalentă unei verificări săptămânale. 
1. For the purposes of 66.A.20(a)(1) and 66.A.20(a)(3)(ii) personnel, minor scheduled line maintenance 
means any minor scheduled inspection/check up to and including a weekly check specified in the aircraft 
maintenance programme. For aircraft maintenance programmes that do not specify a weekly check, the 
competent authority will determine the most significant check that is considered equivalent to a weekly 
check.  

AMC 
145.A.30(g)(

1) 

   

3.31   2. Sarcini tipice permise după efectuarea unei instruiri corespunzătoare pentru 
sarcini de către personalul 66.A.20(a)(1) și 66.A.20(a)(3) (ii) personal în scopul 
emiterii acestui personal un certificat de punere în circulație a aeronavei, astfel 
cum este specificat la 145.A.50, ca parte a întreținerii liniare programate minore 
sau a unei simple rectificări a defectelor, este inclus în următoarea listă din 
punctul prezentului AMC145.A.30(g)(2). 
2. Typical tasks permitted after appropriate task training to be carried out by the 66.A.20(a)(1) and the 
66.A.20(a)(3)(ii) personnel for the purpose of these personnel issuing an aircraft certificate of release to 
service as specified in 145.A.50 as part of minor scheduled line maintenance or simple defect rectification 
are contained in the following list from point of this AMC145.A.30(g)(2) 

AMC 
145.A.30(g)(

2) 

   

3.32   3. Cerința de a avea personal de certificare corespunzător aviat calificat din 
categoria B1, B2, B2L, B3, L, după caz, în cazul întreținerii liniei aeronavei nu 
implică faptul că organizația trebuie să aibă B1, B2, B2L, B3 și personalul L la 
fiecare stație de linie. MOE ar trebui să aibă o procedură privind modalitatea de a 
rezolva defectele care necesită acele categorii de personal certificat. 
3. The requirement of having appropriate aircraft-rated certifying staff qualified as category B1, B2, B2L, B3, 
L, as appropriate, in the case of aircraft line maintenance does not imply that the organisation must have B1, 
B2, B2L, B3 and L personnel at every line station. The MOE should have a procedure on how to deal with 
defects requiring those categories of certifying staff.  

AMC 
145.A.30(g)(

3) 

   

3.33   (4) Autoritatea competentă poate accepta că, în cazul întreținerii liniei aeronavei, 
o organizație are doar personal de certificare B1, B2, B2L, B3 sau L, după caz, 
cu condiția ca autoritatea competentă să fie satisfăcută de domeniul de muncă, 
așa cum este definit în MOE, nu are nevoie de disponibilitatea tuturor acestor 
categorii de personal atestat. Ar trebui să se acorde o atenție specială limitării 
clare a domeniului de întreținere a liniei programate și neprogramate 
(rectificarea defectelor) numai la acele sarcini care pot fi certificate de categoria 
disponibilă de personal certificat. 
4. The competent authority may accept that in the case of aircraft line maintenance an organisation has only 
B1, B2, B2L, B3 or L certifying staff, as appropriate, provided that the competent authority is satisfied that 
the scope of work, as defined in the MOE, does not need the availability of all those categories of certifying 
staff. Special attention should be taken to clearly limit the scope of scheduled and non-scheduled line 
maintenance (defect rectification) to only those tasks that can be certified by the available category of 
certifying staff. 

AMC 
145.A.30(g)(

4) 

   

3.34   Orice organizație cu atribuții de întreținere a aeronavelor, în absența unor 
indicații contrare prevăzute la litera (j), trebuie: 
(h) Any organisation maintaining aircraft, except where stated otherwise in point (j), shall: 

145.A.30(h)    

1. în cazul întreținerii de bază a unei aeronave motorizate complexe, are 
personal de certificare care posedă o calificare de tip corespunzătoare 
aparținând categoriei C în conformitate cu Anexa III (Partea 66) și cu punctul 
145.A.35. În plus, întreprinderea are personal suficient care posedă o calificare 
de tip corespunzătoare aparținând categoriilor B1 și B2, după caz, în 
conformitate cu Anexa III (Partea 66) și cu punctul 145.A.35 pentru a sprijini 
personalul de certificare din categoria C. 
1. in the case of base maintenance of complex motor-powered aircraft, have appropriate aircraft-type-rated 
certifying staff, qualified as category C in accordance with Annex III (Part-66) and point 145.A.35. In addition, 
the organisation shall have sufficient aircraft-type-rated staff qualified as category B1 and B2, as 
appropriate, in accordance with Annex III (Part-66) and point 145.A.35 to support the category C certifying 
staff. 

145.A.30(h)(
1) 

   

(i) Personalul de sprijin din categoriile B1 și B2 se asigură că toate sarcinile 
sau inspecțiile pertinente au fost efectuate în conformitate cu standardul 
impus, înainte ca personalul de certificare din categoria C să elibereze 
certificatul de punere în serviciu. 
(i) Category B1 and B2 support staff shall ensure that all relevant tasks or inspections have been carried 
out to the required standard before the category C certifying staff issues the certificate of release to 
service.  

   

(ii) Organizația menține un Registru cu întreg personalul de sprijin din    
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categoriile B1 și B2. 
(ii) The organisation shall maintain a register of any such category B1 and B2 support staff.  
(iii) Personalul de certificare din categoria C se asigură de conformitatea cu 
subpunctul (i) și de faptul că întreaga lucrare solicitată de client a fost 
realizată în cursul verificării întreținerii de bază specifice sau în cadrul 
ansamblului sarcinilor și evaluează totodată impactul oricărei lucrări 
neefectuate, pentru a solicita realizarea acesteia sau pentru a stabili o 
înțelegere cu operatorul în vederea reprogramării lucrării respective în cursul 
unei alte verificări specifice sau la un alt termen. 
(iii) The category C certifying staff shall ensure that compliance with point (i) has been met and that all 
work required by the customer has been accomplished during the particular base maintenance check or 
work package, and shall also assess the impact of any work not carried out, with a view to either requiring 
its accomplishment or agreeing with the operator to defer such work to another specified check or time 
limit. 

   

2. în cazul întreținerii de bază a aeronavelor, altele decât aeronavele motorizate 
complexe, are una dintre următoarele: 
2. in the case of base maintenance of aircraft other than complex motor-powered aircraft, have one of the 
following: 

145.A.30(h)(
2) 

   

(i) personal autorizat pentru certificare care posedă o calificare de tip 
corespunzătoare, aparținând categoriilor B1, B2, B2L, B3 și L, după caz, în 
conformitate cu anexa III (partea 66) și cu punctul 145.A.35; 
(i) appropriate aircraft-rated certifying staff, qualified as category B1, B2, B2L, B3 and L, as appropriate, in 
accordance with Annex III (Part-66) and point 145.A.35;  

   

(ii) personal autorizat pentru certificare care posedă o calificare de tip 
corespunzătoare, aparținând categoriei C, asistat de personal de sprijin, în 
conformitate cu punctul 145.A.35(a)(i). 
(ii) appropriate aircraft-rated certifying staff, qualified in category C and assisted by support staff, as set 
out in point 145.A.35(a)(i). 

   

3.35.  În conformitate cu 145.A.30(h) și 145.A.35, cerințele de calificare (licență de 
bază, calificări ale aeronavelor, experiență recentă și formare continuă) sunt 
identice pentru personalul de certificare și pentru personalul de suport. Singura 
diferență este că personalul de suport nu poate deține privilegii de certificare 
atunci când îndeplinește acest rol, deoarece în timpul întreținerii de bază, 
certificatl de punere în serviciu va fi emis de personalul de certificare din 
categoria C. 
Cu toate acestea, organizația poate folosi ca personal de suport (pentru 
întreținerea de bază) persoane care dețin deja privilegii de certificare pentru 
întreținerea de linie. 
In accordance with 145.A.30(h) and 145.A.35, the qualification requirements (basic licence, aircraft ratings, 
recent experience and continuation training) are identical for certifying staff and for support staff. The only 
difference is that support staff cannot hold certification privileges when performing this role since during base 
maintenance the release to service will be issued by category C certifying staff.  
Nevertheless, the organisation may use as support staff (for base maintenance) persons who already hold 
certification privileges for line maintenance. 

AMC 
145.A.30(h) 

   

3.36   Personalul de certificare a componentelor de aeronavă este calificat în 
conformitate cu articolul 5 aliniatul(6) și punctul 145.A.35. 
(i) Component certifying staff shall be qualified in accordance with Article 5(6) and point 145.A.35. 

145.A.30(i)    

3.37   Prin derogare de la dispozițiile de la literele (g) și (h), în legătură cu obligația de 
respectare a prevederilor din Anexa III (Partea 66), organizația poate utiliza 
personal de certificare calificat în conformitate cu dispozițiile următoare: 
(j) By derogation to points (g) and (h), in relation to the obligation to comply with Annex III (Part-66), the 
organisation may use certifying staff qualified in accordance with the following provisions: 

145.A.30(j)    

1 Pentru instalațiile unei întreprinderi care sunt situate în afara teritoriului 
Comunității, personalul de certificare poate fi calificat în conformitate cu 
reglementările aeronautice naționale ale statului în care este înmatriculată 
instalația întreprinderii sub rezerva condițiilor specificate în Apendicele IV la 
prezenta Parte. 
1. For organisation facilities located outside the Community territory certifying staff may be qualified in 
accordance with the national aviation regulations of the State in which the organisation facility is registered 
subject to the conditions specified in Appendix IV to this Part.  

145.A.30(j)(1
) 

   

2 Pentru o întreținere de linie efectuată la o stație de întreținere de linie a unei 
întreprinderi care este situată în afara țării, personalul de certificare poate fi 
calificat în conformitate cu reglementările aeronautice naționale ale statului în 
care se află stația de întreținere de linie sub rezerva condițiilor specificate în 
Apendicele IV la prezenta Parte. 
2. For line maintenance carried out at a line station of an organisation which is located outside the 
Community territory, the certifying staff may be qualified in accordance with the national aviation regulations 
of the State in which the line station is based, subject to the conditions specified in Appendix IV to this Part. 

145.A.30(j)(2
) 

   

3. Pentru o directivă repetitivă de navigabilitate privind perioada dinaintea 145.A.30(j)(3    
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zborului, care atestă faptul că echipajul de zbor poate îndeplini prevederile 
acestei directive de navigabilitate, întreprinderea poate elibera o autorizație de 
certificare limitată pentru comandantul aeronavei și/sau pentru mecanicul 
navigant, pe baza licenței de echipaj de zbor deținute. Cu toate acestea, 
întreprinderea trebuie să verifice dacă a fost efectuată o pregătire practică 
suficientă, cu scopul de a se asigura că mecanicul navigant sau comandantul 
aeronavei pot aplica directiva de navigabilitate în conformitate cu standardul 
impus. 
3. For a repetitive pre-flight airworthiness directive which specifically states that the flight crew may carry out 
such airworthiness directive, the organisation may issue a limited certification authorisation to the aircraft 
commander and/or the flight engineer on the basis of the flight crew licence held. However, the organisation 
shall ensure that sufficient practical training has been carried out to ensure that such aircraft commander or 
flight engineer can accomplish the airworthiness directive to the required standard. 

) 

4. În cazul unei aeronave care este exploatată în afara unui loc care beneficiază 
de sprijin/asistență, întreprinderea poate elibera o autorizație de certificare 
limitată pentru comandant și/sau pentru mecanicul navigant, pe baza licenței de 
echipaj de zbor deținute, cu condiția de a se dovedi în mod satisfăcător că a fost 
efectuată o pregătire practică suficientă, cu scopul de a se asigura că mecanicul 
navigant sau comandantul aeronavei pot aplica directiva de navigabilitate în 
conformitate cu standardul impus. Dispozițiile prezentului punct sunt detaliate 
într-o procedură în cadrul manualului de prezentare. 
4. In the case of aircraft operating away from a supported location the organisation may issue a limited 
certification authorisation to the commander and/or the flight engineer on the basis of the flight crew licence 
held subject to being satisfied that sufficient practical training has been carried out to ensure that the 
commander or flight engineer can accomplish the specified task to the required standard. The provisions of 
this point shall be detailed in an exposition procedure. 

145.A.30(j)(4
) 

   

1. Pentru eliberarea unei autorizații de certificare limitate: 
1. For the issue of a limited certification authorisation:  

AMC 
145.A.30(j)(4)(1

) 

   

(a) comandantul trebuie să dețină fie o licență de piloți de transport aerian 
(ATPL), fie o licență de piloți comerciali (CPL). 
(a) the commander should hold either an air transport pilots license (ATPL), or a commercial pilot license 
(CPL).  

   

(b) Inginerul de zbor ar trebui să dețină un ATPL, CPL sau o licență națională 
de inginer de zbor acceptabilă pentru AAC RM pentru tipul aeronavei. 
(b) The flight engineer should hold either an ATPL, CPL or a national flight engineer licence acceptable to 
the competent authority on the aircraft type. 

   

2. În plus, autorizația limitată de certificare este descrisă în Manualul de 
expunerie a organizației de întreținere care conține proceduri pentru a 
corespunde cerințelor personalului din 145.A.30(e) și AMC (materiale asociate) 
și GM (de ghidare). Procedurile trebuie să fie acceptate de AAC RM și ar trebui 
să includă cel puțin: 
2. In addition the limited certification authorisation is subject to the maintenance organisation exposition 
containing procedures to address the personnel requirements of 145.A.30(e) and associated AMC and 
guidance material. The procedures should be accepted by the competent authority and should include as a 
minimum: 

AMC 
145.A.30(j)(4)(2

) 

   

(a) Finalizarea unei pregătiri adecvate privind reglementarea în materie de 
navigabilitate. 
(a) Completion of adequate maintenance airworthiness regulation training. 

   

(b) Finalizarea unei pregătiri corespunzătoare pentru sarcinile specifice 
aeronavei. Pregătirea pentru sarcini ar trebui să aibă o durată suficientă 
pentru a se asigura că individul înțelege cu atenție sarcina care trebuie 
îndeplinită și va implica instruirea în utilizarea datelor de întreținere asociate. 
(b) Completion of adequate task training for the specific task on the aircraft. The task training should be of 
sufficient duration to ensure that the individual has a thorough understanding of the task to be completed 
and will involve training in the use of associated maintenance data. 

   

(c) Finalizarea pregătirii procedurale, astfel cum este specificat în Partea 145. 
(c) Completion of the procedural training as specified in Part-145. 

   

2. (i) Sarcinile obișnuite care pot fi certificate și / sau efectuate de comandantul 
care deține un ATPL sau CPL sunt întreținerea minoră sau verificări simple sunt 
incluse în lista din punctul prezentului AMC145.A.30(j)(2)(i). 
2.(i) Typical tasks that may be certified and/or carried out by the commander holding an ATPL or CPL are 
minor maintenance or simple checks included in the following list from point of this AMC145.A.30(j)(2)(i) 

AMC 
145.A.30(j)(4)(2

)(i) 

   

2. (ii) Posesorii unei licențe de inginer de zbor acceptabile de către AAC RM 
pentru tipul aeronavei, nu pot exercita acest privilegiu de autorizare de 
certificare limitată atunci când îndeplinesc atribuțiile unui inginer de zbor. 
În plus față de alineatul (2)(i)(a) - (e), alte activități tipice de întreținere minoră 
sau de rectificare a defectelor simple care pot fi efectuate sunt incluse în listă 
din punctul prezentului AMC145.A.30(j)(2)(ii). 
2.(ii) Holders of flight engineer licence acceptable to the competent authority on the aircraft type, may only 
exercise this limited certification authorisation privilege when performing the duties of a flight engineer.  

AMC 
145.A.30(j)(4)(2

)(ii) 
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In addition to paragraph 2(i)(a) to (e) other typical minor maintenance or simple defect rectification tasks that 
may be carried out are included in the following list from point of this AMC145.A.30(j)(2)(ii). 
3. Autorizația are o durată de viață finită de doisprezece luni, sub rezerva unei 
pregătiri repetate satisfăcătoare privind tipul de aeronavă aplicabil. 
3. The authorisation should have a finite life of twelve months subject to satisfactory re-current training on 
the applicable aircraft type. 

AMC 
145.A.30(j)(4)(3

) 

   

5. În următoarele cazuri neprevăzute, în cazul în care o aeronavă este imobilizată 
la sol, într-un alt loc decât baza principală, unde nu este disponibil personal de 
certificare corespunzător, organizația având atribuții de asigurare a întreținerii 
contractată poate elibera o autorizație de certificare unică: 
5. In the following unforeseen cases, where an aircraft is grounded at a location other than the main base 
where no appropriate certifying staff are available, the organisation contracted to provide maintenance 
support may issue a one-off certification authorisation: 

145.A.30(j)(5)    

(i) unuia dintre angajații săi, titular al unor autorizații de tip echivalente pe 
aeronave de tehnologie, construcție și sisteme similare sau 
(i) to one of its employees holding equivalent type authorisations on aircraft of similar technology, 
construction and systems; or  

   

(ii) oricărei persoane care are cel puțin 5 ani de experiență în materie de 
întreținere și este titulară a unei licențe de întreținere pentru aeronave OACI, 
care este valabilă și corespunzătoare tipului de aeronavă ce necesită o 
certificare, cu condiția ca în acel loc să nu existe nicio organizație autorizată în 
mod corespunzător în conformitate cu prezenta Parte, iar organizația care a 
încheiat contractul să obțină și să dețină documente care justifică experiența 
și licența acelei persoane. 
(ii) to any person with not less than five years maintenance experience and holding a valid ICAO aircraft 
maintenance licence rated for the aircraft type requiring certification provided there is no organisation 
appropriately approved under this Part at that location and the contracted organisation obtains and holds 
on file evidence of the experience and the licence of that person.  

   

Toate aceste cazuri, specificate la prezentul subpunct, sunt raportate AAC RM în 
termen de 7 (șapte) zile de la emiterea respectivei autorizații de certificare. 
Organizația care eliberează autorizația unică se asigură că o astfel de întreținere, 
care ar putea afecta siguranța zborului, este reverificată de către o întreprindere 
autorizată în mod corespunzător. 
All such cases as specified in this point must be reported to the competent authority within seven days after 
issuing such certification authorisation. The organisation issuing the one-off authorisation shall ensure that 
any such maintenance that could affect flight safety is re-checked by an appropriately approved 
organisation. 

   

La eliberarea unei autorizații unice, departamentul de calitate al organizației ar 
trebui să verifice dacă au fost respectate condițiile de la punctul AMC 
145.A.30(j)(5)(i) sau AMC 145.A.30(j)(5)(ii). 
When issuing a one-off authorisation, the quality department of the organisation should verify that all 
condition from point AMC 145.A.30(j)(5)(i)or AMC 145.A.30(j)(5)(ii) was respected. 

AMC 
145.A.30(j)(5)(i) 

AMC 
145.A.30(j)(5)(ii

) 

   

3.38.  (k) Dacă organizația efectuează examinări ale navigabilității și eliberează 
certificatul corespunzător de examinare a navigabilității pentru aeronavele ELA1 
neimplicate în operațiuni comerciale în conformitate cu punctul M.A.901(i), ea 
dispune de un personal de examinare a navigabilității calificat și autorizat în 
conformitate cu M.A.901(l)1. 
(k) If the organisation performs airworthiness reviews and issues the corresponding airworthinessreview 
certificate for ELA1 aircraft not involved in commercial operations in accordance with M.A.901(l), it shall 
have airworthiness review staff qualified and authorised in accordance with M.A.901(l)1. 

145.A.30(k)    

3.39   (l) Dacă organizația este implicată în elaborarea și procesarea aprobării 
programului de întreținere pentru aeronavele ELA2 neimplicate în operațiuni 
comerciale în conformitate cu punctul M.A.201(e)(ii), ea dispune de un personal 
calificat care poate să demonstreze cunoștințele și experiența relevante. 
(l) If the organisation is involved in the development and processing of approval of the maintenance 
programme for ELA2 aircraft not involved in commercial operations in accordance with M.A.201(e)(ii), it shall 
have qualified staff who shall be able to show relevant knowledge and experience. 

145.A.30(l)    

4. PERSONALUL DE CERTIFICARE ȘI PERSONALUL DE SPRIJIN  
Certifying staff and support staff 145.A.35    

4.1.  (a) În plus față de cerințele specifice menționate la punctul 145.A.30(g) și (h), 
întreprinderea se asigură că personalul de certificare și personalul de sprijin 
dovedesc o înțelegere adecvată a aeronavelor sau a componentelor de aeronavă 
relevante, sau ambele, care trebuie întreținute, precum și a procedurilor aferente 
ale organizației. În cazul personalului de certificare, aceasta trebuie să se 
realizeze înainte de eliberarea sau reeliberarea autorizației de certificare. 
(a) In addition to the requirements of points 145.A.30(g) and (h), the organisation shall ensure that certifying 
staff and support staff have an adequate understanding of the relevant aircraft or components, or both, to be 
maintained and of the associated organisation procedures. In t/he case of certifying staff, this shall be 
accomplished before the issue or reissue of the certification authorisation. 

145.A.35(a)    

1. Deținerea unei licențe Part-66 cu calificativul de tip / grup relevant, sau o AMC    
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calificare națională în cazul componentelor, nu înseamnă de la sine că titularul 
este calificat pentru a fi autorizat ca personal de certificare și / sau personal de 
asistență. Organizația este responsabilă să evalueze competența titularului 
pentru domeniul de întreținere care trebuie autorizat. 
1. Holding a Part-66 licence with the relevant type/group rating, or a national qualification in the case of 
components, does not mean by itself that the holder is qualified to be authorised as certifying staff and/or 
support staff. The organisation is responsible to assess the competence of the holder for the scope of 
maintenance to be authorised.  

145.A.35(a)(1) 

2. Propoziția „organizația se asigură că personalul de certificare și personalul de 
asistență au o înțelegere adecvată a aeronavei și / sau a componentelor 
relevante care trebuie menținute împreună cu procedurile organizației asociate” 
înseamnă că persoana a primit instruire și a fost evaluată cu succes la: (vezi 
AMC 145.A.35(a)(2)). 
2. The sentence ’the organisation shall ensure that certifying staff and support staff have an adequate 
understanding of the relevant aircraft and/or components to be maintained together with the associated 
organisation procedures‘ means that the person has received training and has been successfully assessed 
on: (see AMC 145.A.35(a)(2)) 

AMC 
145.A.35(a)(2) 

   

3. Some special maintenance tasks may require additional specific training and 
experience, including but not limited to: (vezi AMC 145.A.35(a)(3) 
3. Some special maintenance tasks may require additional specific training and experience, including but not 
limited to: (see AMC 145.A.35(a)(3)) 

AMC 
145.A.35(a)(3) 

   

4. Evaluarea satisfăcătoare a competenței ar trebui realizată în conformitate cu o 
procedură aprobată de autoritatea competentă (punctul 3.4 din MOE, descrisă în 
AMC 145.A.70 litera (a)). 
4. The satisfactory assessment of the competence should be conducted in accordance with a procedure 
approved by the competent authority (item 3.4 of the MOE, as described in AMC 145.A.70(a)). 

AMC 
145.A.35(a)(4) 

   

5. Organizația trebuie să dețină copii ale tuturor documentelor care atestă 
competența și experiența recentă pentru perioada descrisă la 145.A.35 (j). 
5. The organisation should hold copies of all documents that attest the competence and recent experience 
for the period described in 145.A.35(j). 

AMC 
145.A.35(a)(5) 

   

ATENȚIE! Informața adițională este expusă în AMC 66.A.20(b)3. 
ATTENTION! Additional information is provided in AMC 66.A.20(b)3. 

1. «Personal de sprijin» înseamnă personalul care deține o licență de 
întreținere a aeronavelor din categoriile B1, B2, B2L, B3 și/sau L în 
conformitate cu anexa III (Partea 66), cu calificările de aeronavă adecvate, care 
lucrează în mediul de întreținere de bază fără să dețină neapărat prerogative 
de certificare. 
1. ‘Support staff’ means those staff holding an aircraft maintenance licence under Annex III (Part-66) in 
category B1, B2, B2L, B3 and/or L with the appropriate aircraft ratings, working in a base maintenance 
environment while not necessarily holding certification privileges. 

145.A.35(a)(1)    

2. «Aeronave și/sau componente relevante» înseamnă aeronavele sau 
componentele de aeronavă specificate în autorizația de certificare specifică 
2. ‘Relevant aircraft and/or components’, means those aircraft or components specified in the particular 
certification authorisation. 

145.A.35(a)(2)    

3. «Autorizație de certificare» înseamnă autorizația emisă pentru personalul de 
certificare de către organizațe, în care se specifică faptul că personalul 
respectiv poate semna certificate de punere în serviciu, în limitele definite de 
autorizația respectivă și în numele organizației autorizate. 
3. ‘Certification authorisation’ means the authorisation issued to certifying staff by the organisation and 
which specifies the fact that those staff may sign certificates of release to service within the limitations 
stated in such authorisation on behalf of the approved organisation. 

145.A.35(a)(3)    

(b) Cu excepția cazurilor vizate la punctele 145.A.30(j) și 66.A.20(a)3(ii), 
organizația poate elibera o autorizație de certificare personalului de certificare 
numai în legătură cu categoriile și subcategoriile de bază și, cu excepția licenței 
din categoria A, orice calificare de tip care figurează pe licența de întreținere a 
aeronavelor menționată în Anexa III (Partea 66), cu condiția ca licența să rămână 
valabilă pe toată perioada de valabilitate a autorizației și ca personalul de 
certificare să îndeplinească în continuare condițiile de conformitate menționate 
în Anexa III (Partea 66). 
(b) Except for the cases listed in points 145.A.30(j) and 66.A.20(a)3(ii), the organisation may only issue a 
certification authorisation to certifying staff in relation to the basic categories or subcategories and, except for 
the category A licence, any type rating listed on the aircraft maintenance licence as required by Annex III 
(Part-66), subject to the licence remaining valid throughout the validity period of the authorisation and to the 
certifying staff remaining in compliance with Annex III (Part-66). 

145.A.35(b)    

Organizația emite autorizația de certificare atunci când este convinsă că 
conformitatea cu alineatele corespunzătoare din Partea 145 și Partea 66 a fost 
stabilită. La acordarea autorizației de certificare, organizația de întreținere 
aprobată în conformitate cu Partea 145 trebuie să fie conștientă de faptul că 
persoana care deține o licență de întreținere a aeronavei validă Part-66 și ar 
putea avea nevoie de confirmearea acestui fapt la NAA a statului membru care a 

AMC 
145.A.35(b) 
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eliberat licența. 
The organisation issues the certification authorisation when satisfied that compliance has been established 
with the appropriate paragraphs of Part-145 and Part-66. In granting the certification authorisation the 
maintenance organisation approved under Part-145 needs to be satisfied that the person holds a valid Part-
66 aircraft maintenance licence and may need to confirm such fact with the competent authority of the 
Member State that issued the licence. 
(c) Organizația se asigură că întreg personalul de certificare și personalul de 
sprijin au practicat într-adevăr o activitate adecvată de întreținere a aeronavelor 
sau a componentelor de aeronavă, având cel puțin 6 (șase) luni de experiență în 
cursul oricărei perioade de 2 (doi) ani consecutivi.  
În sensul prezentei litere, expresia „au practicat într-adevăr o activitate adecvată 
de întreținere a aeronavelor sau a componentelor de aeronavă” înseamnă faptul 
că persoana a lucrat într-un mediu de întreținere a aeronavelor sau a 
componentelor de aeronave și că a exercitat prerogativele de autorizare a 
certificării și/sau a efectuat efectiv o întreținere a cel puțin câtorva sisteme de 
tipuri de aeronavă sau grupe de aeronave care sunt menționate în autorizația de 
certificare specifică. 
(c) The organisation shall ensure that all certifying staff and support staff are involved in at least 6 months of 
actual relevant aircraft or component maintenance experience in any consecutive 2-year period.  
For the purpose of this point ‘involved in actual relevant aircraft or component maintenance’ means that the 
person has worked in an aircraft or component maintenance environment and has either exercised the 
privileges of the certification authorisation and/or has actually carried out maintenance on at least some of 
the aircraft type or aircraft group systems specified in the particular certification authorisation. 

145.A.35(c)    

Pentru interpretarea „6 luni de experiență relevantă de întreținere a aeronavei în 
orice perioadă consecutivă de 2 ani”, se aplică dispozițiile AMC 66.A.20(b)2. 
For the interpretation of ‘6 months of actual relevant aircraft maintenance experience in any consecutive 2-
year period’, the provisions of AMC 66.A.20(b)2 are applicable. 

AMC 
145.A.35(c) 

   

(d) Organizația se asigură că întreg personalul de certificare și personalul de 
sprijin beneficiază de o pregătire continuă suficientă, în cursul fiecărei perioade 
de doi ani, pentru a se garanta că acest personal posedă cunoștințe la zi 
referitoare la problemele relevante în materie de tehnologie, proceduri 
organizaționale și factori umani. 
(d) The organisation shall ensure that all certifying staff and support staff receive sufficient continuation 
training in each two year period to ensure that such staff have up-to-date knowledge of relevant technology, 
organisation procedures and human factor issues. 

145.A.35(d)    

1. Pregătirea continuă este un proces cu două scopuri de a se asigura că 
personalul de certificare rămâne la curent în ceea ce privește procedurile, 
factorii umani și cunoștințele tehnice și că organizația primește feedback cu 
privire la adecvarea procedurilor și a instrucțiunilor sale de întreținere. Datorită 
naturii interactive a acestei instruiri, trebuie luată în considerare posibilitatea ca 
o astfel de instruire să aibă loc cu implicarea departamentului de calitate pentru 
a se asigura că feedback-ul este acționat. În mod alternativ, ar trebui să existe o 
procedură pentru a se asigura că feedback-ul este transmis formal de la 
departamentul de instruire la departamentul de calitate pentru a iniția acțiunea. 
1. Continuation training is a two way process to ensure that certifying staff remain current in terms of 
procedures, human factors and technical knowledge and that the organisation receives feedback on the 
adequacy of its procedures and maintenance instructions. Due to the interactive nature of this training, 
consideration should be given to the possibility that such training has the involvement of the quality 
department to ensure that feedback is actioned. Alternatively, there should be a procedure to ensure that 
feedback is formally passed from the training department to the quality department to initiate action. 

AMC 
145.A.35(d)(1) 

   

2. Pregătirea continuă trebuie să acopere modificările cerințelor relevante, cum 
ar fi Partea 145, modificările procedurilor organizației și standardul de 
modificare a produselor menținute, plus problemele legate de factorul uman 
identificat în urma oricărei analize interne sau externe a incidentelor. De 
asemenea, trebuie să se adreseze cazurilor în care personalul nu a respectat 
procedurile și motivele pentru care procedurile speciale nu sunt întotdeauna 
urmate. În multe cazuri, formarea continuă va consolida nevoia de a urma 
procedurile și va asigura că procedurile incomplete sau incorecte sunt 
identificate companiei pentru a putea fi corectate. Acest lucru nu exclude 
posibilitatea necesară de a efectua un audit de calitate al acestor proceduri. 
2. Continuation training should cover changes in relevant requirements such as Part-145, changes in 
organisation procedures and the modification standard of the products being maintained plus human factor 
issues identified from any internal or external analysis of incidents. It should also address instances where 
staff failed to follow procedures and the reasons why particular procedures are not always followed. In 
many cases the continuation training will reinforce the need to follow procedures and ensure that 
incomplete or incorrect procedures are identified to the company in order that they can be corrected. This 
does not preclude the possible need to carry out a quality audit of such procedures. 

AMC 
145.A.35(d)(2) 

   

3. Pregătirea continuă trebuie să aibă o durată suficientă în fiecare perioadă de 
2 ani pentru a îndeplini cerința de la 145.A.35(d) și poate fi împărțită într-un 
număr de elemente separate. 145.A.35(d) necesită o astfel de pregătire pentru a 

AMC 
145.A.35(d)(3) 
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asigura actualizarea cunoștințelor personalului în ceea ce privește problemele 
relevante privind tehnologia, procedurile și factorii umani, ceea ce este o parte 
înseamnă a asigurării calității. Prin urmare, durata suficientă trebuie să fie 
legată de constatările relevante ale auditului de calitate și de alte surse interne / 
externe de informații disponibile organizației cu privire la erorile umane la 
întreținere. Acest lucru înseamnă că, în cazul unei organizații care menține 
aeronavele cu puține constatări relevante ale auditului de calitate, formarea 
continuă ar putea fi limitată la zile mai degrabă, decât la săptămâni, în timp ce o 
organizație similară cu o serie de constatări relevante ale auditului de calitate, o 
astfel de pregătire poate dura câteva săptămâni. Pentru o organizație care 
menține componente ale aeronavelor, durata de formare continuă urmează 
aceeași filozofie, dar trebuie redusă pentru a reflecta natura mai limitată a 
activității. De exemplu, certificarea personalului care eliberează un CRS pentru 
pompe hidraulice poate necesita câteva ore de formare continuă, în timp ce cei 
care eliberează un CRS pentru motorul cu turbină pot necesita câteva zile de 
pregătire. Conținutul formării continue trebuie să fie legat de constatările 
relevante ale auditului de calitate și se recomandă ca această pregătire să fie 
revizuită cel puțin o dată la fiecare 24 de luni. 
3. Continuation training should be of sufficient duration in each 2 year period to meet the intent of 
145.A.35(d) and may be split into a number of separate elements. 145.A.35(d) requires such training to 
keep certifying staff updated in terms of relevant technology, procedures and human factors issues which 
means it is one part of ensuring quality. Therefore sufficient duration should be related to relevant quality 
audit findings and other internal / external sources of information available to the organisation on human 
errors in maintenance. This means that in the case of an organisation that maintains aircraft with few 
relevant quality audit findings, continuation training could be limited to days rather than weeks, whereas a 
similar organisation with a number of relevant quality audit findings, such training may take several weeks. 
For an organisation that maintains aircraft components, the duration of continuation training would follow 
the same philosophy but should be scaled down to reflect the more limited nature of the activity. For 
example certifying staff who release hydraulic pumps may only require a few hours of continuation training 
whereas those who release turbine engine may only require a few days of such training. The content of 
continuation training should be related to relevant quality audit findings and it is recommended that such 
training is reviewed at least once in every 24 month period. 
4. Metoda de formare trebuie să fie un proces flexibil și poate, de exemplu, 
include un curs de formare continuă din Partea 147, cursuri universitare 
aeronautice, cursuri interne de scurtă durată, seminarii etc. Elementele, 
conținutul general și durata acestei instruiri trebuie să fie specificată în 
Manualul de expunere a organizației de întreținere, cu excepția cazului în care o 
astfel de pregătire este întreprinsă de o organizație aprobată în Partea 147, 
atunci când aceste detalii pot fi specificate în conformitate cu aprobarea și 
expuse în Manualul de prezentare a organizației de întreținere. 
4. The method of training is intended to be a flexible process and could, for example, include a Part-147 
continuation training course, aeronautical college courses, internal short duration courses, seminars, etc. 
The elements, general content and length of such training should be specified in the maintenance 
organisation exposition unless such training is undertaken by an organisation approved under Part-147 
when such details may be specified under the approval and cross referenced in the maintenance 
organisation exposition. 

AMC 
145.A.35(d)(4) 

   

(e) Organizația stabilește un program de pregătire continuă pentru personalul de 
certificare și personalul de sprijin, care cuprinde o procedură pentru a se 
asigura că dispozițiile relevante de la punctul 145.A.35 sunt respectate pentru 
eliberarea autorizațiilor de certificare în conformitate cu prezenta parte pentru 
personalul de certificare, precum și o procedură pentru a se asigura că 
dispozițiile din Anexa III (Partea 66) sunt respectate. 
(e) The organisation shall establish a programme for continuation training for certifying staff and support 
staff, including a procedure to ensure compliance with the relevant points of 145.A.35 as the basis for issuing 
certification authorisations under this Part to certifying staff, and a procedure to ensure compliance with 
Annex III (Part-66). 

145.A.35(e)    

Programul de formare continuă trebuie să cuprindă tot personalul de certificare 
și personalul de asistență și când a avut loc instruirea, elementele fiecărei astfel 
de formări și o indicație că a fost desfășurată într-un mod rezonabil la timp așa 
cum a fost planificat. Aceste informații trebuie ulterior transferate în evidența 
personalului de certificare și a personalului de asistență, conform cerințelor de 
la 145.A.35(j). 
The programme for continuation training should list all certifying staff and support staff and when training will 
take place, the elements of such training and an indication that it was carried out reasonably on time as 
planned. Such information should subsequently be transferred to the certifying staff and support staff record 
as required by 145.A.35(j). 

AMC 
145.A.35(e) 

   

(f) Cu excepția situațiilor în care se aplică cazurile neprevăzute menționate la 
punctul 145.A.30(j)(5), organizația evaluează nivelul competențelor întregului 
personal care ar putea fi autorizat pentru certificare, calificările acestuia și 
capacitatea de a-și efectua sarcinile de certificare planificate, în conformitate cu 

145.A.35(f)    
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o procedură precizată în manualul de prezentare, înaintea eliberării sau 
reeliberării unei autorizații de certificare în conformitate cu prezenta parte. 
(f) Except where any of the unforeseen cases of point 145.A.30(j)(5) apply, the organisation shall assess all 
prospective certifying staff for their competence, qualification and capability to carry out their intended 
certifying duties in accordance with a procedure as specified in the exposition prior to the issue or re-issue of 
a certification authorisation under this Part. 
Așa cum s-a menționat la 145.A.35(f), cu excepția cazului în care se aplică 
oricare dintre cazurile neprevăzute de la 145.A.30 (j) (5), tot personalul de 
certificare și personalul de sprijin potențial trebuie să fie evaluat pentru 
competența legată de sarcinile prevăzute. în conformitate cu AMC 1, 2, 3 și 4 
până la 145.A.30(e), după caz. 
As stated in 145.A.35(f), except where any of the unforeseen cases of 145.A.30(j)(5) applies, all prospective 
certifying staff and support staff should be assessed for competence related to their intended duties in 
accordance with AMCs 1, 2, 3 and 4 to 145.A.30(e), as applicable. 

AMC 
145.A.35(f) 

   

(g) În cazul în care condițiile prevăzute la literele (a), (b), (d), (f) și, dacă este 
cazul, la litera (c) au fost satisfăcute de personalul de certificare, organizația 
eliberează o autorizație de certificare, specificând clar domeniul de aplicare și 
limitele acestei autorizații. Menținerea valabilității autorizației de certificare 
depinde de menținerea conformității cu dispozițiile de la literele (a), (b), (d) și, 
dacă este cazul, cu cele de la litera (c). 
(g) When the conditions of points (a), (b), (d), (f) and, where applicable, point (c) have been fulfilled by the 
certifying staff, the organisation shall issue a certification authorisation that clearly specifies the scope and 
limits of such authorisation. Continued validity of the certification authorisation is dependent upon continued 
compliance with points (a), (b), (d), and where applicable, (c). 

145.A.35(g)    

(h) Autorizația de certificare trebuie să fie redactată într-un stil care să înfățișeze 
clar domeniul de aplicare personalului de certificare și oricărei persoane 
autorizate care ar putea cere să examineze autorizația. În cazul în care se 
utilizează coduri pentru a defini domeniul de aplicare, organizația pune la 
dispoziție cât mai rapid posibil o traducere a codurilor. „Persoană autorizată” 
desemnează oficialii autorităților competente, agenția și statul membru care are 
responsabilitatea de a supraveghea aeronavele sau componentele de aeronavă 
cărora li se asigură întreținerea. 
(h) The certification authorisation must be in a style that makes its scope clear to the certifying staff and any 
authorised person who may require to examine the authorisation. Where codes are used to define scope, the 
organisation shall make a code translation readily available. ‘Authorised person’ means the officials of the 
competent authorities, the Agency and the Member State who has responsibility for the oversight of the 
maintained aircraft or component  

145.A.35(h)    

(i) Persoana responsabilă de sistemul de control al calității este totodată 
responsabilă, în numele organizațieii, de eliberarea autorizațiilor de certificare 
către personalul de certificare. Această persoană poate numi alte persoane 
pentru a elibera sau a retrage autorizațiile de certificare, în conformitate cu o 
procedură care este indicată în manualul de prezentare. 
(i) The person responsible for the quality system shall also remain responsible on behalf of the organisation 
for issuing certification authorisations to certifying staff. Such person may nominate other persons to actually 
issue or revoke the certification authorisations in accordance with a procedure as specified in the exposition 

145.A.35(i)    

(j) Organizația păstrează un dosar referitor la tot personalul de certificare și 
personalul de sprijin, care conține: 
(j) The organisation shall maintain a record of all certifying staff and support staff, which shall contain: 

145.A.35(j)    

1. detalii privind toate licențele de întreținere a aeronavelor deținute în 
conformitate cu Anexa III (Partea 66); și 
1. the details of any aircraft maintenance licence held under Annex III (Part-66); and 

145.A.35(j)(1)    

2. toate stagiile de pregătire pertinente efectuate; și 
2. all relevant training completed; and 

145.A.35(j)(2)    

3. domeniul de aplicare al autorizațiilor de certificare eliberate, acolo unde este 
cazul; și  
3. the scope of the certification authorisations issued, where relevant; and 

145.A.35(j)(3)    

4. informații asupra personalului având autorizații de certificare limitate sau 
unice.  
4. particulars of staff with limited or one-off certification authorisations. 

145.A.35(j)(4)    

Organizația păstrează dosarele timp de cel puțin trei ani după ce personalul vizat 
la prezenta literă a încetat raporturile de muncă cu organizația sau de la 
retragerea autorizației. În plus, organizația cu atribuții de întreținere furnizează, 
la cerere, membrilor personalului vizați la prezentul punct o copie a dosarelor 
personale în momentul în care părăsesc organizația. 
The organisation shall retain the record for at least three years after the staff referred to in this point have 
ceased employment with the organisation or as soon as the authorisation has been withdrawn. In addition, 
upon request, the maintenance organisation shall furnish the staff referred to in this point with a copy of their 
personal record on leaving the organisation. 

145.A.35(j)    

Personalul vizat la prezentul punct are acces la cerere la dosarul personal după 
cum se arată mai sus. 
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The staff referred to in this point shall be given access on request to their personal records as detailed 
above. 
1. Următoarea informație minimă, după caz, trebue să fie păstrată în fișierele 
fiecărei persoane autorizate pentru certificare și fiecărei persoane de suport: 
1. The following minimum information as applicable should be kept on record in respect of each certifying 
staff and support staff: 

AMC 
145.A.35(j)(1) 

   

(a) Numele 
(a) Name  

   

(b) Data nașterii 
(b) Date of Birth  

   

(c) Instruire de bază 
(c) Basic Training  

   

(d) Instruire de tip 
(d) Type Training  

   

(e) Instruire continuă 
(e) Continuation Training  

   

(f) Experiență 
(f) Experience  

   

(g) Calificările relevante pentru autorizație 
(g) Qualifications relevant to the authorisation  

   

(h) Domeniul de aplicare al autorizației  
(h) Scope of the authorisation  

   

(i) Data primei eliberări a autorizației 
(i) Date of first issue of the authorisation  

   

(j) Dacă este cazul - data de expirare a autorizației 
(j) If appropriate - expiry date of the authorisation  

   

(k) Numărul de identificare al autorizației 
(k) Identification Number of the authorisation 

   

(2) Informația poate fi păstrată în orice format (electronic sau hard), dar trebuie 
să fie controlată de departamentul de calitate al organizației. Aceasta nu 
înseamnă că departamentul de calitate trebuie să ducă sistemul de evidență. 
2. The record may be kept in any format but should be controlled by the organisation's quality department. 
This does not mean that the quality department should run the record system. 

   

3.Doar un număr minim de persoane autorizate au dreptul să acceseze sistemul 
de evidență, pentru a se asigura că înregistrările nu pot fi modificate în mod 
neautorizat sau că aceste înregistrări confidențiale devin accesibile persoanelor 
neautorizate. 
3. Persons authorised to access the system should be maintained at a minimum to ensure that records 
cannot be altered in an unauthorised manner or that such confidential records become accessible to 
unauthorised persons. 

   

(4) AAC RM este o persoană autorizată atunci când investighează sistemul de 
înregistrări pentru aprobarea inițială și continuă sau când AAC RM a determinat 
îndoiala competenței unei anumite persoane. 
4. The competent authority is an authorised person when investigating the records system for initial and 
continued approval or when the competent authority has cause to doubt the competence of a particular 
person. 

   

(k) Organizația furnizează membrilor personalului de certificare o copie a 
autorizației lor de certificare, pe suport de hârtie sau în format electronic. 
(k) The organisation shall provide certifying staff with a copy of their certification authorisation in either a 
documented or electronic format. 

145.A.35(k)    

(l) Personalul de certificare prezintă autorizația de certificare oricărei persoane 
autorizate, în termen de 24 de ore. 
(l) Certifying staff shall produce their certification authorisation to any authorised person within 24 hours. 

145.A.35(l)    

(m) Vârsta minimă pentru personalul de certificare și personalul de sprijin este 
de 21 de ani. 
(m) The minimum age for certifying staff and support staff is 21 years. 

145.A.35(m)    

(n) Titularul unei licențe de întreținere a aeronavelor din categoria A poate 
exercita prerogativele de certificare pe un tip de aeronavă specific doar după 
finalizarea corespunzătoare a unui stagiu de pregătire adaptat sarcinilor de 
întreținere a aeronavelor din categoria A, organizat de o organizație autorizată în 
mod corespunzător, în conformitate cu Anexa II (Partea 145) sau cu Anexa IV 
(Partea 147). Pregătirea include lucrări practice și o pregătire teoretică 
corespunzătoare pentru fiecare sarcină autorizată. Finalizarea corespunzătoare a 
pregătirii se demonstrează printr-un examen sau printr-o evaluare la locul de 
muncă realizate de organizație. 
(n) The holder of a category A aircraft maintenance licence may only exercise certification privileges on a 
specific aircraft type following the satisfactory completion of the relevant category A aircraft task training 
carried out by an organisation appropriately approved in accordance with Annex II (Part-145) or Annex IV 
(Part-147). This training shall include practical hands on training and theoretical training as appropriate for 
each task authorised. Satisfactory completion of training shall be demonstrated by an examination or by 

145.A.35(n)    
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workplace assessment carried out by the organisation.  
1. Este responsabilitatea organizației din Partea 145 care eliberează autorizația 
personalului de categorie A care să permită asigurarea faptului că pregătirea 
pentru sarcini primită de această persoană acoperă toate sarcinile care trebuie 
autorizate. Acest lucru este deosebit de important în cazurile în care pregătirea 
pentru sarcini a fost asigurată de o organizație din Partea 147 sau de o 
organizație Partea 145 diferită de cea care eliberează autorizația. 
1. It is the responsibility of the Part-145 organisation issuing the category A certifying staff authorisation to 
ensure that the task training received by this person covers all the tasks to be authorised. This is particularly 
important in those cases where the task training has been provided by a Part-147 organisation or by a Part-
145 organisation different from the one issuing the authorisation. 

AMC 
145.A.35(n)(1) 

   

2. „Aprobat în mod corespunzător în conformitate cu Anexa IV (Partea 147)” 
înseamnă o organizație care deține o aprobare pentru a oferi instrucțiuni de 
activitate din categoria A pentru tipul de aeronavă corespunzător. 
2. ‘Appropriately approved in accordance with Annex IV (Part-147)’ means an organisation holding an 
approval to provide category A task training for the corresponding aircraft type. 

AMC 
145.A.35(n)(2) 

   

3. „Aprobat în mod corespunzător în conformitate cu Anexa II (Partea 145)” 
înseamnă o organizație care deține o aprobare a organizației de întreținere 
pentru tipul de aeronavă corespunzător. 
3. ‘Appropriately approved in accordance with Annex II (Part-145)’ means an organisation holding a 
maintenance organisation approval for the corresponding aircraft type. 

AMC 
145.A.35(n)(3) 

   

(o) Titularul unei licențe de întreținere a aeronavelor de categoria B2 poate 
exercita prerogativele de certificare descrise la punctul 66.A.20.(a)(3)(ii) din 
Anexa III (Partea 66) doar după finalizarea corespunzătoare. 
(o) The holder of a category B2 aircraft maintenance licence may only exercise the certification privileges 
described in point 66.A.20(a)(3)(ii) of Annex III (Part-66) following the satisfactory completion of  

145.A.35(o)    

(i) a unui stagiu de pregătire adaptat sarcinilor de întreținere a aeronavelor din 
categoria A și 
(i) the relevant category A aircraft task training and  

145.A.35(o)(i)    

(ii) a șase luni de experiență practică documentată care să aibă ca obiect 
domeniul de aplicare al autorizației care urmează să fie obținută. 
(ii) 6 months of documented practical experience covering the scope of the authorisation that will be issued.  

145.A.35(o)(ii)    

Pregătirea adaptată sarcinilor de întreținere include lucrări practice și o pregătire 
teoretică corespunzătoare pentru fiecare sarcină autorizată. Finalizarea 
corespunzătoare a pregătirii se demonstrează printr-un examen sau prin 
evaluare la locul de muncă. Pregătirea adaptată sarcinilor de întreținere și 
examenul/evaluarea se realizează de către organizația cu atribuții de întreținere 
care eliberează autorizația personalului de certificare. Experiența practică se 
obține de asemenea într-o astfel de organizație cu atribuții de întreținere. 
The task training shall include practical hands on training and theoretical training as appropriate for each 
task authorised. Satisfactory completion of training shall be demonstrated by an examination or by workplace 
assessment. Task training and examination/assessment shall be carried out by the maintenance 
organisation issuing the certifying staff authorisation. The practical experience shall be also obtained within 
such maintenance organisation. 

145.A.35(o)    

1. Privilegiul pentru un titular de licență B2 de a certifica întreținerea de linie 
minoră programată și rectificarea defectelor simple, în conformitate cu punctul 
66.A.20(a)(3)(ii), poate fi acordat numai de către organizația aprobată din Partea 
145, în cazul în care licența titularului este angajat / contractat a îndeplinit toate 
cerințele specificate la 145.A.35(o). Acest privilegiu nu poate fi transferat către o 
altă organizație aprobată din Partea 145. 
1. The privilege for a B2 licence holder to release minor scheduled line maintenance and simple defect 
rectification in accordance with 66.A.20(a)(3)(ii) can only be granted by the Part-145 approved organisation 
where the licence holder is employed/contracted after meeting all the requirements specified in 145.A.35(o). 
This privilege cannot be transferred to another Part-145 approved organisation. 

AMC 
145.A.35(o)(1) 

   

2. Atunci când un titular de licență B2 deține deja o autorizație de personal de 
certificare care conține întreținere de linie programată minoră și o simplă 
rectificare a defectelor pentru un anumit tip de aeronavă, noi sarcini relevante 
pentru categoria A pot fi adăugate la acel tip, fără a necesita alte 6 luni de 
experiență. Cu toate acestea, pregătirea sarcinilor (teoretice plus practică) și 
examinarea / evaluarea acestor sarcini suplimentare sunt încă necesare. 
2. When a B2 licence holder already holds a certifying staff authorisation containing minor scheduled line 
maintenance and simple defect rectification for a particular aircraft type, new tasks relevant to category A 
can be added to that type without requiring another 6 months of experience. However, task training 
(theoretical plus practical hands-on) and examination/assessment for these additional tasks is still required. 

AMC 
145.A.35(o)(2) 

   

3. Când autorizarea personalului de certificare intenționează să acopere mai 
multe tipuri de aeronave, experiența poate fi combinată într-o singură perioadă 
de 6 luni. 
3. When the certifying staff authorisation intends to cover several aircraft types, the experience may be 
combined within a single 6-month period. 

AMC 
145.A.35(o)(3) 

   

4. Pentru adăugarea de noi tipuri la autorizația personalului de certificare, ar AMC    
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trebui să fie necesare alte 6 luni, cu excepția cazului în care aeronava este 
considerată similară conform AMC 66.A.20(b)2 cu cea deja deținută. 
4. For the addition of new types to the certifying staff authorisation, another 6 months should be required 
unless the aircraft is considered similar per AMC 66.A.20(b)2 to the one already held. 

145.A.35(o)(4) 

5. Termenul „6 luni de experiență” poate include angajare cu normă întreagă sau 
angajare cu normă parțială. Aspectul important este că persoana a fost implicată 
într-o perioadă de 6 luni (nu neapărat în fiecare zi) în acele sarcini care vor face 
parte din autorizație. 
5. The term ‘6 months of experience’ may include full-time employment or part-time employment. The 
important aspect is that the person has been involved during a period of 6 months (not necessarily every 
day) in those tasks which are going to be part of the authorisation. 

AMC 
145.A.35(o)(5) 

   

5. ÎNREGISTRĂRI ALE PERSONALULUI DE EVALUARE NAVIGABILITATE 
Records of airworthiness review staff 145.A.36    

5.1.  Organizația de întreținere autorizată înregistrează toate detaliile referitoare la 
personalul de examinare a navigabilității și păstrează o listă actualizată a tuturor 
membrilor personalului de examinare a navigabilității, împreună cu domeniul de 
autorizare al acestora, ca parte a manualului de prezentare al întreprinderii, în 
temeiul punctului 145.A.70(a)6. 
The organisation shall record all details concerning the airworthiness review staff and maintain a current list 
of all the airworthiness review staff together with their scope of approval as part of the organisation's 
exposition pursuant to point 145.A.70(a)6. 

145.A.36 

   

Organizația păstrează înregistrările timp de cel puțin trei ani după ce personalul 
vizat la prezentul punct și-a încetat raporturile de muncă (sau contractul, în 
calitate de contractant sau de voluntar) cu întreprinderea sau imediat după 
retragerea autorizației. În plus, întreprinderea de întreținere furnizează 
membrilor personalului vizați la prezentul punct, la cerere, o copie a dosarelor 
personale, în momentul în care aceștia părăsesc întreprinderea.  
The organisation shall retain the record for at least three years after the staff referred to in this point have 
ceased employment (or engagement as a contractor or volunteer) with the organisation or as soon as the 
authorisation has been withdrawn. In addition, upon request, the maintenance organisation shall provide the 
staff referred to in this point with a copy of their personal record on leaving the organization.  

   

La cerere, personalul vizat la prezentul punct are acces la propriul dosar. 
The staff referred to in this point shall be given access on request to their personal records..    

5.2.  Următoarele informații minime, după caz, ar trebui să fie păstrate în evidență 
pentru fiecare personal de examinare a navigabilității: 
The following minimum information, as applicable, should be kept on record in respect of each airworthiness 
review staff: 

AMC 
145.A.36    

(a) numele; 
(a) name;    

(b) data nașterii; 
(b) date of birth;    

(c) certificarea autorizării personalului; 
(c) certifying staff authorisation;    

(d) experiență ca personal de certificare pe aeronave ELA1; 
(d) experience as certifying staff on ELA1 aircraft;    

(e) calificări relevante pentru omologare (cunoașterea părților relevante din 
Partea M și cunoașterea procedurilor relevante de revizuire a navigabilității); 

(e) qualifications relevant to the approval (knowledge of relevant parts of Part-M and knowledge of the 
relevant airworthiness review procedures); 

   

(f) domeniul de aplicare al autorizației de revizuire a navigabilității și referinței 
autorizării personale; 

(f) scope of the airworthiness review authorisation and personal authorisation reference 
   

(g) data primei eliberări a autorizației de revizuire a navigabilității; și 
(g) date of the first issue of the airworthiness review authorisation; and    

(h) dacă este cazul, data de expirare a autorizației de revizuire a navigabilității. 
(h) if appropriate, expiry date of the airworthiness review authorisation.    

6. ECHIPAMENTE ȘI SCULE 
Equipment and tools 145.A.40    

6.1.  (a) Organizația dispune de echipamentele și sculele necesare și le utilizează 
pentru a efectua lucrările care se încadrează în domeniul autorizat al lucrării. 
(a) The organisation shall have available and use the necessary equipment and tools to perform the 
approved scope of work. 

145.A.40(a)    

(i) În cazul în care producătorul indică o sculă sau un echipament anume, 
organizația utilizează respectiva sculă sau echipament, în afara cazului în care 
utilizarea unor scule sau echipamente alternative este permisă de procedurile 
aprobate de către autoritatea competentă și precizate în Manualul de prezentare. 
(i) Where the manufacturer specifies a particular tool or equipment, the organisation shall use that tool or 
equipment, unless the use of alternative tooling or equipment is agreed by the competent authority via 
procedures specified in the exposition. 

145.A.40(a)(i)    
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(ii) Echipamentele și sculele trebuie să fie disponibile în permanență, cu 
excepția cazului unei scule sau a unui echipament care este utilizat atât de rar 
încât disponibilitatea sa permanentă nu este necesară. Astfel de cazuri trebuie 
să fie detaliate într-o procedură în cadrul manualului de prezentare. 
(ii) Equipment and tools must be permanently available, except in the case of any tool or equipment that is 
so infrequently used that its permanent availability is not necessary. Such cases shall be detailed in an 
exposition procedure. 

145.A.40(a)(ii)    

(iii) O întreprindere autorizată pentru întreținerea de bază are echipament 
suficient pentru acces la aeronavă, precum și platforme/cuplaje de inspecție 
necesare pentru inspectarea adecvată a aeronavei. 
(iii) An organisation approved for base maintenance shall have sufficient aircraft access equipment and 
inspection platforms/docking as required for the proper inspection of the aircraft. 

145.A.40(a)(iii)    

6.2.  (b) Întreprinderea se asigură că toate sculele, echipamentele și, în special, 
echipamentul de testare, după caz, sunt controlate și etalonate cu respectarea 
unui standard recunoscut oficial și cu o periodicitate corespunzătoare, prin care 
se poate garanta buna funcționare și precizia. Înregistrările acestor calibrări și 
trasabilitatea în raport cu standardul utilizat sunt păstrate de către întreprindere. 
(b) The organisation shall ensure that all tools, equipment and particularly test equipment, as appropriate, 
are controlled and calibrated according to an officially recognised standard at a frequency to ensure 
serviceability and accuracy. Records of such calibrations and traceability to the standard used shall be kept 
by the organisation. 

145.A.40(b)    

6.3.  1. Controlul acestor instrumente și echipamente impune ca organizația să aibă o 
procedură de inspecție / service și, după caz, să calibreze aceste articole în mod 
regulat și să le indice utilizatorilor că articolul se află în orice inspecție, serviciu 
sau termen de calibrare. Prin urmare, este necesar să existe un sistem clar de 
etichetare a tuturor uneltelor, a echipamentelor și a echipamentelor de testare 
care să furnizeze informații cu privire la momentul în care urmează inspecția, 
serviciul sau calibrarea și dacă articolul nu poate fi verificat din orice alt motiv în 
care nu poate fi evident. Trebuie menținut un registru pentru toate utilajele și 
echipamentele de precizie, împreună cu o înregistrare a calibrărilor și 
standardelor utilizate. 
1. The control of these tools and equipment requires that the organisation has a procedure to inspect/service 
and, where appropriate, calibrate such items on a regular basis and indicate to users that the item is within 
any inspection or service or calibration time-limit. A clear system of labelling all tooling, equipment and test 
equipment is therefore necessary giving information on when the next inspection or service or calibration is 
due and if the item is unserviceable for any other reason where it may not be obvious. A register should be 
maintained for all precision tooling and equipment together with a record of calibrations and standards used. 

AMC 
145.A.40(b) 

   

6.4.  2. Inspecția, service-ul sau calibrarea trebuie să fie în conformitate cu 
instrucțiunile producătorilor de echipamente, cu excepția cazului în care 
organizația poate arăta prin rezultate că o perioadă diferită de timp este 
adecvată într-un anumit caz. 
2. Inspection, service or calibration on a regular basis should be in accordance with the equipment 
manufacturers' instructions except where the organisation can show by results that a different time period is 
appropriate in a particular case. 
 

   

6.5.  3. În acest context, standard recunoscut oficial înseamnă acele standarde 
stabilite sau publicate de un organism oficial, având personalitate juridică sau 
nu, care sunt recunoscute pe scară largă de sectorul transportului aerian ca 
fiind o bună practică. 
3. In this context officially recognised standard means those standards established or published by an official 
body whether having legal personality or not, which are widely recognised by the air transport sector as 
constituting good practice. 

   

7. COMPONENTE 
Components 145.A.42    

7.1.  (a) Clasificarea componentelor. Toate componentele sunt clasificate în 
următoarele categorii: 
(a) Classification of components. All components shall be classified into the following categories: 

145.A.42(a)    

(i) componentele aeronavei care sunt într-o stare satisfăcătoare, care sunt puse 
în serviciu în conformitate cu un Formular 1 EASA sau cu un document 
echivalent și care sunt marcate în conformitate cu Subpartea Q din Anexa I 
(Partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012, cu excepția cazului în care se 
specifică altfel în Anexa I (Partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012 sau în 
prezenta Anexă II (Partea 145); 
(i) Components which are in a satisfactory condition, released on an EASA Form 1 or equivalent and marked 
in accordance with Subpart Q of the Annex I (Part-21) to Regulation (EU) No 748/2012, unless otherwise 
specified in Annex I (Part-21) to Regulation (EU) No 748/2012 or in this Annex II (Part-145). 

   

(ii) componente inutilizabile care sunt întreținute în conformitate cu prezentul 
regulament; 
(ii) Unserviceable components which shall be maintained in accordance with this Regulation. 
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(iii) are sunt clasificate ca irecuperabile deoarece au atins limita lor de viață 
certificată sau cele care prezintă un defect ce nu poate fi remediat; 
(iii) Components categorised as unsalvageable because they have reached their certified life limit or contain 
a non-repairable defect. 

   

(iv) repere standard utilizate pe o aeronavă, un motor, o elice sau pe orice altă 
componentă de aeronavă, în cazul în care sunt specificate în datele de 
întreținere și sunt însoțite de o atestare a conformității cu standardul aplicabil; 
(iv) Standard parts used on an aircraft, engine, propeller or other aircraft component when specified in the 
maintenance data and accompanied by evidence of conformity traceable to the applicable standard. 

   

(v) Materii prime și consumabile utilizate cu ocazia lucrărilor de întreținere, dacă 
întreprinderea s-a asigurat că materialele răspund specificațiilor impuse și au o 
trasabilitate corespunzătoare. Toate materialele trebuie să fie însoțite de o 
documentație specifică, care să se refere în mod clar la materialul în cauză și 
care să conțină o declarație de conformitate cu specificațiile, precum și originea 
producătorului și a furnizorului. 
(v) Material, both raw and consumable, used in the course of maintenance when the organisation is satisfied 
that the material meets the required specification and has appropriate traceability. All material shall be 
accompanied by documentation clearly relating to the particular material and containing a conformity to 
specification statement as well as the manufacturing and supplier source. 

   

7.2.  FORMULARUL EASA FORM 1 SAU ECHIVALENT 
Un document echivalent cu un formular EASA 1 poate fi: 
EASA FORM 1 OR EQUIVALENT 
A document equivalent to an EASA Form 1 may be: 

AMC1 
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(a) un document de efectuare a lucrărilor, emis de o organizație în condițiile unui 
acord bilateral semnat de Uniunea Europeană; 
(a) a release document issued by an organisation under the terms of a bilateral agreement signed by the 
European Union; 

   

(b) un document de eliberare emis de o organizație aprobat în condițiile unui 
acord bilateral JAA până la înlocuirea acordului corespunzător semnat de 
Uniunea Europeană; 
(b) a release document issued by an organisation approved under the terms of a JAA bilateral agreement 
until superseded by the corresponding agreement signed by the European Union; 

   

(c) un Formular JAA FORM 1, eliberat înainte de 28 noiembrie 2004 de către o 
organizație JAR 145 aprobată de un stat membru complet al JAA; 
(c) a JAA Form One issued prior to 28 November 2004 by a JAR 145 organisation approved by a JAA Full 
Member State; 

   

(d) în cazul componentelor de aeronave noi care au fost eliberate de la fabricație 
înainte de data de conformitate a Părții 21, componenta ar trebui să fie însoțită 
de un Formular JAA FORM 1, eliberat de o organizație JAR 21 aprobată de un 
stat membru complet al JAA și în cadrul sistemului JAA de recunoaștere 
reciprocă; 
(d) in the case of new aircraft components that were released from manufacturing prior to the Part 21 
compliance date, the component should be accompanied by a JAA Form One issued by a JAR 21 
organisation approved by a JAA Full Member State and within the JAA mutual recognition system; 

   

(e) un Formular JAA FORM 1, eliberat înainte de 28 septembrie 2005 de către o 
organizație de producție aprobată de o autoritate competentă în conformitate cu 
reglementările sale naționale. 
(e) a JAA Form One issued prior to 28 September 2005 by a production organisation approved by a 
competent authority in accordance with its national regulations. 

   

Notă: Organizația trebuie să asigure identificarea corespunzătoare a componentelor inutilizabile. 
Componentele inutilizabile trebuie să fie supuse în mod normal întreținerii (motivele sunt expuse în GM1 145.A.42(a)(ii)). 

Note: The organisation should ensure the proper identification of any unserviceable components.  
Unserviceable components should typically undergo maintenance due to: (the reasons are set out in GM1 145.A.42(a)(ii)) 

7.3.  COMPONENTE NESALVABILE  
Următoarele tipuri de componente ar trebui clasificate în mod obișnuit ca 
nesalvabile: 
UNSALVAGEABLE COMPONENTS. The following types of components should typically be classified as 
unsalvageable: 

AMC1 
145.A.42(a)(iii) 

   

(a) componente cu defecte nereparabile, vizibile sau nu cu ochiul liber; 
(a) components with non-repairable defects, whether visible or not to the naked eye; 

   

(b) componente care nu corespund specificațiilor de proiectare și nu pot fi 
aduse în conformitate cu aceste specificații; 
(b) components that do not meet design specifications, and cannot be brought into conformity with such 
specifications;  

   

(c) componente supuse unei modificări inacceptabile sau reimpunerea în lucru 
este  ireversibile; 
(c) components subjected to unacceptable modification or rework that is irreversible; 

   

(d) părți certificate cu viață limitată care au atins sau au depășit limitele de viață 
certificate sau au înregistrări lipsă sau incomplete; 
(d) certified life-limited parts that have reached or exceeded their certified life limits, or have missing or 
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incomplete records;  
(e) componente ale căror condiții de navigabilitate nu pot fi restabilite din cauza 
expunerii la forțe extreme, la căldură sau la condiții adverse de mediu; 
(e) components whose airworthy condition cannot be restored due to exposure to extreme forces, heat or 
adverse environmental conditions;  

   

(f) componente pentru care nu poate fi îndeplinită conformitatea cu o directivă 
aplicabilă a navigabilității; 
(f) components for which conformity with an applicable airworthiness directive cannot be accomplished;  

   

(g) componente pentru care înregistrările de întreținere și / sau trasabilitatea 
pentru producător nu poate fi regăsită. 
(g) components for which maintenance records and/or traceability to the manufacturer cannot be retrieved. 

   

7.4.  PIESE STANDARD 
(a) Piesele standard sunt piese care sunt fabricate în conformitate cu o industrie 
consacrată, agenție, autoritate competentă sau alte specificații guvernamentale, 
care includ criterii de proiectare, fabricație, testare și acceptare și cerințe de 
identificare uniforme. Specificația trebuie să includă toate informațiile necesare 
pentru a produce și verifica conformitatea piesei și trebuie publicată astfel încât 
orice parte să poată fabrica această piesă. 
STANDARD PARTS  
(a) Standard parts are parts that are manufactured in complete compliance with an established industry, 
Agency, competent authority or other government specification which includes design, manufacturing, test 
and acceptance criteria, and uniform identification requirements. The specification should include all the 
information that is necessary to produce and verify conformity of the part. It should be published so that any 
party may manufacture the part.  

AMC1 
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(b) Pentru a desemna o piesă ca parte standard, titularul TC poate emite un 
manual de piese standard acceptat de autoritatea competentă a titularului TC 
original sau poate face referire în catalogul de piese la specificația care trebuie 
îndeplinită de partea standard. Documentația care însoțește piesele standard 
trebuie să se raporteze în mod clar la piesele particulare și să conțină o 
declarație de conformitate, plus sursa de producție și cea a furnizorului. Unele 
materiale sunt supuse unor condiții speciale, cum ar fi condițiile de depozitare 
sau limitarea duratei de viață etc., iar acestea trebuie incluse în documentație și / 
sau în ambalajul materialului. 
(b) To designate a part as a standard part, the TC holder may issue a standard parts manual accepted by 
the competent authority of the original TC holder or may make reference in the parts catalogue to the 
specification to be met by the standard part. Documentation thataccompanies standard parts should clearly 
relate to the particular parts and contain a conformity statement plus both the manufacturing and supplier 
source. Some materials are subject to special conditions, such as storage conditions or life limitation, etc., 
and this should be included in the documentation and/or the material’s packaging. 

   

(c) Un Formular EASA FORM 1 sau un echivalent nu este emis în mod normal și, 
prin urmare, nu trebuie să se accepte niciunul. 
(c) An EASA Form 1 or equivalent is not normally issued and, therefore, none should be expected. 

   

7.5.  PIESE STANDARD 
Pentru avioane și avioane cu motor, instrumente și / sau echipamente care nu 
sunt necesare care sunt certificate în conformitate cu prevederile CS 22.1301(b), 
dacă aceste instrumente sau echipamente, atunci când sunt instalate, 
funcționează, funcționează incorect sau nu funcționează deloc, nu au în sine 
sau, prin efectul lor asupra planului de navigație și a funcționării sale, reprezintă 
un pericol pentru siguranță. 
„Obligatoriu” în termenul „neprecizat”, așa cum s-a utilizat mai sus, înseamnă 
că este necesar de codul de navigabilitate aplicabil (CS 22.1303, 22.1305 și 
22.1307) sau impus de reglementările relevante pentru operațiunile aeriene și 
regulile aeriene aplicabile sau după cum este necesar de către gestionarea 
traficului aerian (de exemplu, un transponder în anumite spații aeriene 
controlate). Exemple de echipamente care nu sunt necesare, care pot fi 
considerate a fi piese standard, pot fi variometre electrice, indicatoare de bancă 
/ alunecare tip bilă, sonde de energie totală, sticle de capacitate (pentru 
variometre), calculatoare de alunecare finale, computere de navigație, 
înregistrator de date / barograf / aparat de fotografiat, ștergătoare de erori și 
sisteme anti-coliziune. Echipamentele care trebuie omologate în conformitate cu 
codul de navigabilitate trebuie să respecte ETSO aplicabil sau echivalentul și nu 
este considerat a fi o parte standard (ex. echipamente cu oxigen). 
STANDARD PARTS  
For sailplanes and powered sailplanes, non-required instruments and/or equipment that are certified under 
the provision of CS 22.1301(b), if those instruments or equipment, when installed, functioning, functioning 
improperly or not functioning at all, do not in themselves, or by their effect upon the sailplane and its 
operation, constitute a safety hazard.  
‘Required’ in the term ‘non-required’, as used above, means required by the applicable airworthiness code 
(CS 22.1303, 22.1305 and 22.1307) or required by the relevant regulations for air operations and the 

AMC2 
145.A.42(a)(iv) 
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applicable Rules of the Air or as required by air traffic management (e.g. a transponder in certain controlled 
airspace). Examples of non-required equipment which can be considered to be standard parts may be 
electrical variometers, bank/slip indicators ball-type, total energy probes, capacity bottles (for variometers), 
final glide calculators, navigation computers, data logger/barograph/turnpoint camera, bug-wipers and anti-
collision systems. Equipment which must be approved in accordance with the airworthiness code shall 
comply with the applicable ETSO or equivalent and it is not considered to be a standard part (e.g. oxygen 
equipment). 

7.6.  MATERIAL 
(a) Materialul consumabil este orice material care este utilizat doar o singură 
dată, cum ar fi lubrifianți, cimenturi, compuși, vopsele, coloranți chimici și 
substanțe de etanșare etc. 
MATERIAL  
(a) Consumable material is any material which is only used once, such as lubricants, cements, compounds, 
paints, chemical dyes and sealants, etc. 

AMC1 
145.A.42(a)(v) 

   

(b) Materia primă este orice material care necesită lucrări suplimentare pentru a 
fi transformat într-o parte componentă a aeronavei, cum ar fi metal, plastic, 
lemn, țesătură etc. 
(b) Raw material is any material that requires further work to make it into a component part of the aircraft, 
such as metal, plastic, wood, fabric, etc.  

   

(c) Materiile prime și consumabilele trebuie acceptate numai atunci când 
constată că este conform specificațiilor cerute. Pentru a fi acceptat, materialul și 
/ sau ambalajul acestuia trebuie să fie marcate cu specificațiile aplicabile și, 
după caz, cu numărul de lot. 
 (c) Material both raw and consumable should only be accepted when satisfied that it is to the required 
specification. To be satisfied, the material and/or its packaging should be marked with the applicable 
specification and, where appropriate, the batch number.  

   

(d) Documentația care însoțește toate materialele trebuie să se raporteze în mod 
clar la materialul respectiv și să conțină o declarație de conformitate, plus sursa 
de producție și furnizorul. Unele materiale sunt supuse unor condiții speciale, 
cum ar fi condițiile de depozitare sau limitarea duratei de viață etc., și acestea 
trebuiesc incluse în documentație și / sau în ambalajul materialului. 
 (d) Documentation that accompanies all materials should clearly relate to the particular material and contain 
a conformity statement plus both the manufacturing and supplier source. Some materials are subject to 
special conditions, such as storage conditions or life limitation, etc., and this should be included in the 
documentation and/or the material’s packaging.  

   

(e) Formular EASA FORM 1 sau un echivalent nu trebuie eliberat pentru astfel de 
materiale și, prin urmare, nu trebuie să se accepte niciunul. Specificația 
materialului în mod normal este identificată în datele titularului TC (S), cu 
excepția cazului în care agenția sau autoritatea competentă au convenit altfel. 
(e) An EASA Form 1 or equivalent should not be issued for such materials and, therefore, none should be 
expected. The material specification is normally identified in the (S)TC holder’s data except in the case 
where the Agency or the competent authority has agreed otherwise. 

   

7.7.  (b) Componentele, reperele standard și materialele destinate instalării 
(b) Components, standard parts and materials for installation 

145.A.42(b)    

(i) Întreprinderea stabilește proceduri pentru recepția componentelor de 
aeronavă, a reperelor standard și a materialelor destinate instalării pentru a se 
asigura că toate componentele, reperele standard și materialele sunt într-o stare 
satisfăcătoare și respectă cerințele aplicabile de la litera (a). 
(i) The organisation shall establish procedures for the acceptance of components, standard parts and 
materials for installation to ensure that components, standard parts and materials are in satisfactory 
condition and meet the applicable requirements of point (a). 

   

(ii) Întreprinderea stabilește proceduri pentru a se asigura că toate 
componentele, reperele standard și materialele sunt montate pe o aeronavă sau 
pe o componentă numai dacă sunt într-o stare satisfăcătoare, dacă respectă 
cerințele aplicabile de la litera (a), iar datele de întreținere aplicabile indică 
respectiva componentă, reperul standard sau materialul. 
(ii) The organisation shall establish procedures to ensure that components, standard parts and materials 
shall only be installed on an aircraft or a component when they are in satisfactory condition, meet the 
applicable requirements of point (a) and the applicable maintenance data specifies the particular component, 
standard part or material. 

   

(iii) Întreprinderea poate fabrica o gamă limitată de repere, utilizabile pentru 
programul de lucru aflat în curs, în propriile sale spații de producție, cu condiția 
ca procedurile să fie identificate în manualul de prezentare. 
(iii) The organisation may fabricate a restricted range of parts to be used in the course of undergoing work 
within its own facilities, provided procedures are identified in the exposition.  

   

(iv) Componentele de aeronavă menționate la punctul 21.A.307(c) din Anexa I 
(Partea 21) la Regulamentul (CE) nr. 748/2012 se instalează doar dacă 
proprietarul de aeronavă consideră că acestea sunt eligibile pentru instalare în 
propria aeronavă.  
(iv) Components referred to in point 21.A.307(c) of the Annex I (Part-21) to Regulation (EU) No 748/2012 
shall only be installed if considered eligible for installation by the aircraft owner on its own aircraft. 
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7.8.  ACCEPTAREA COMPONENTELOR PENTRU INSTALARE 
(a) Procedurile de acceptare a componentelor, pieselor standard și a 
materialelor trebuie să aibă ca obiectiv asigurarea că componentele, piesele 
standard și materialele sunt în stare satisfăcătoare și îndeplinesc cerințele 
organizației. Aceste proceduri trebuie să se bazeze pe inspecții inopinate, care 
includ: 
ACCEPTANCE OF COMPONENTS FOR INSTALLATION  
(a) The procedures for the acceptance of components, standard parts and materials should have the 
objective of ensuring that the components, standard parts and materials are in satisfactory condition and 
meet the organisation’s requirements. These procedures should be based upon incoming inspections which 
include:  

AMC1 
145.A.42(b)(i) 

   

(1) inspecția fizică a componentelor, a pieselor standard și a materialelor; 
(1) physical inspection of the components, standard parts and materials; 

   

(2) revizuirea documentației și a datelor însoțitoare, care trebuie să fie 
acceptabilă în conformitate cu 145.A.42(a). 
(2) review of the accompanying documentation and data, which should be acceptable in accordance with 
145.A.42(a). 

   

(b) Pentru acceptarea componentelor, a pieselor standard și a materialelor de la 
furnizori, procedurile de mai sus trebuie să includă proceduri de evaluare a 
furnizorilor. 
(b) For the acceptance of components, standard parts and materials from suppliers, the above procedures 
should include supplier evaluation procedures 

   

Note: 1. INSPECȚIA FIZICĂ INOPINATĂ. Pentru a se asigura că componentele, piesele și materialele standard sunt într-o stare 
satisfăcătoare, organizația trebuie să efectueze inspecții fizice inopinate înainte de montarea componentei pe aeronavă. 
Verificările tipice care trebuie efectuate sunt expuse în GM1 145.A.42(b)(i). 

Notes: 1. INCOMING PHYSICAL INSPECTION. To ensure that components, standard parts and materials are in satisfactory condition, the organisation should perform 
incoming physical inspections before the component is installed on the aircraft. The typical checks to be performed are exposed in GM1 145.A.42(b)(i). 
2. EXAMPLE DE FURNIZORI sunt expuse în GM2 145.A.42(b)(i). 
2. EXAMPLES OF SUPPLIERS are exposed in GM2 145.A.42(b)(i). 
3. EVALUAREA FURNIZORILOR. Elementele ar trebui luate în considerare pentru evaluarea inițială și recurentă a 
sistemului de calitate al unui furnizor pentru a se asigura că componenta și / sau materialul este furnizat în condiții 
satisfăcătoare sunt expuse în GM3 145.A.42(b)(i). 
3. SUPPLIER EVALUATION. The elements should be considered for the initial and recurrent evaluation of a supplier’s quality system to ensure that the component 
and/or material is supplied in satisfactory condition are exposed in GM3 145.A.42(b)(i). 
4. INSTALAREA COMPONENTELOR. Cerințele față de componente înainte de instalare pe aeronavă sunt redate in GM1 
145.A.42(b)(ii). 
4. INSTALLATION OF COMPONENTS. Requirements for components before installation on the aircraft are rendered in GM1 145.A.42(b)(ii). 

7.9.  FABRICAREA PIESELOR PENTRU INSTALARE 
(a) Acordul AAC RM privind fabricarea pieselor de către organizația de 
întreținere aprobată trebuie să fie formalizat prin aprobarea unei proceduri 
detaliate în Manualul de prezentare a organizației de întreținere (MOE). Acest 
AMC conține principii și condiții care trebuie luate în considerare pentru 
pregătirea unei proceduri acceptabile. 
FABRICATION OF PARTS FOR INSTALLATION  
(a) The agreement of the competent authority on the fabrication of parts by the approved maintenance 
organisation should be formalised through the approval of a detailed procedure in the Maintenance 
Organisation Exposition (MOE). This AMC contains principles and conditions to be taken into account for the 
preparation of an acceptable procedure. 

AMC1 
145.A.42(b)(iii) 

   

(b) Fabricarea, inspecția, asamblarea și testarea trebuie să fie în mod clar în 
limita capacității tehnice și procedurale a organizației. 
(b) Fabrication, inspection, assembly and test should be clearly within the technical and procedural capability 
of the organisation. 

   

(c) Toate datele necesare pentru fabricarea piesei trebuie să fie aprobate fie de 
către Agenție, fie de titularul certificatului de tip (TC), fie de titularul de aprobare 
al organizației de proiectare Partea 21, fie de titularul certificatului de tip 
suplimentar. 
(c) All necessary data to fabricate the part should be approved either by the Agency or the type certificate 
(TC) holder, or Part 21 design organisation approval holder, or supplemental type certificate (STC) holder. 

   

(d) Articolele care sunt fabricate de o organizație aprobată în conformitate cu 
Partea 145 nu pot fi utilizate decât de către organizația respectivă în timpul 
revizuirii, întreținerii, modificărilor sau reparației aeronavelor sau a 
componentelor, efectuând lucrări la propriile sale instalații. Autorizația de 
fabricare nu constituie aprobare pentru fabricație sau furnizare externă, iar 
piesele nu se califică pentru certificarea Formularul EASA Form 1. Această 
interdicție se aplică și transferului în mare parte al inventarului excedentar, în 
condițiile în care piesele fabricate local sunt segregate fizic și excluse de la 
orice certificare de livrare. 
(d) Items that are fabricated by an organisation approved under Part-145 may only be used by that 
organisation in the course of overhaul, maintenance, modifications, or repair of aircraft or components, 
performing work at its own facilities. The permission to fabricate does not constitute approval for 
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manufacture, or to supply externally, and the parts do not qualify for EASA Form 1 certification. This 
prohibition also applies to the bulk transfer of surplus inventory, in that locally fabricated parts are physically 
segregated and excluded from any delivery certification. 
(e) Fabricarea de piese, kituri de modificare etc., pentru furnizarea și / sau 
vânzarea ulterioară nu poate fi efectuată de o organizație care este aprobată în 
conformitate cu Partea 145. 
(e) Fabrication of parts, modification kits, etc., for onward supply and/or sale may not be conducted by an 
organisation that is approved under Part-145.  

   

(f) Datele specificate la litera (c) pot include proceduri de reparație care implică 
fabricarea pieselor. În cazul în care datele referitoare la astfel de piese sunt 
suficiente pentru a facilita fabricarea, piesele pot fi fabricate de o organizație 
care este aprobată în conformitate cu Partea 145. Trebuie avut grijă ca datele să 
includă detalii privind numerotarea pieselor, dimensiunile, materialele, procesele 
și orice tehnici speciale de fabricație, specificații speciale de materii prime și / 
sau cerințe de inspecție de intrare și ca organizația aprobată să aibă capacitatea 
necesară pentru a fabrica componente. Această capacitate trebuie definită prin 
conținutul Manualului de prezentare. În cazul în care sunt definite procese 
speciale sau proceduri de inspecție în datele aprobate care nu sunt disponibile 
la organizație, organizația nu poate fabrica omponenta, decât dacă titularul TC / 
STC oferă o alternativă aprobată. 
(f) The data specified in (c) may include repair procedures that involve the fabrication of parts. Where the 
data on such parts is sufficient to facilitate fabrication, the parts may be fabricated by an organisation that is 
approved under Part-145. Care should be taken to ensure that the data include details of part numbering, 
dimensions, materials, processes, and any special manufacturing techniques, special raw material 
specification and/or incoming inspection requirement, and that the approved organisation has the necessary 
capability to fabricate those parts. That capability should be defined by way of exposition content. Where 
special processes or inspection procedures are defined in the approved data which are not available at the 
organisation, the organisation cannot fabricate the part unless the TC/STC holder gives an approved 
alternative. 

   

(g) Exemple de fabricație care cad sub incidența unei aprobări a Părții 145 pot 
include, dar nu se limitează la următoarele: 
(g) Examples of fabrication within the scope of a Part-145 approval may include but are not limited to the 
following: 

   

(1) fabricarea de bucșe, mâneci și garniturilor de reglare; 
(1) fabrication of bushes, sleeves and shims; 

   

(2) fabricarea elementelor structurale secundare și a panourilor învelișului; 
(2) fabrication of secondary structural elements and skin panels; 

   

(3) fabricarea cablurilor de control; 
(3) fabrication of control cables; 

   

(4) fabricarea de conducte flexibile și rigide; 
(4) fabrication of flexible and rigid pipes; 

   

(5) fabricarea de țesături și ansambluri de cabluri electrice; 
(5) fabrication of electrical cable looms and assemblies; 

   

(6) panouri etalate din foi formate sau prelucrate pentru reparații. 
(6) formed or machined sheet metal panels for repairs. 

   

Toate piesele fabricate mai sus trebui să fie în conformitate cu datele furnizate în 
amendamentele sau manualele de reparații, schemele de modificare și buletinele 
de deservire, desenele sau trebuie să fie aprobate în alt mod de AAC RM. 
Notă: Nu este acceptabil fabricarea niciunui element după model, cu excepția 
cazului în care este întocmit un desen tehnologic al articolului care include orice 
proces de fabricație necesar și care este acceptabil pentru AAC RM. 
All the above-mentioned fabricated parts should be in accordance with the data provided in the overhaul or 
repair manuals, modification schemes and service bulletins, drawings, or should be otherwise approved by 
the competent authority.  
Note: It is not acceptable to fabricate any item to pattern unless an engineering drawing of the item is 
produced which includes any necessary fabrication process and which is acceptable to the competent 
authority. 

   

(h) În cazul în care un titular TC sau o organizație de producție autorizată este 
pregătit să pună la dispoziție date complete care nu sunt menționate în 
manualele aeronavei sau în buletinele de service, dar furnizează desene de 
fabricație pentru articolele specificate în listele de piese, fabricarea acestor 
articole nu este luată în considerare să fie în sfera de aplicare a unei aprobări, cu 
excepția cazului în care autoritatea competentă a convenit altfel în conformitate 
cu o procedură specificată în Manualul de prezentare a organizației. 
(h) Where a TC holder or an approved production organisation is prepared to make available complete data 
which is not referred to in the aircraft manuals or service bulletins but provides manufacturing drawings for 
items specified in parts lists, the fabrication of these items is not considered to be within the scope of an 
approval unless agreed otherwise by the competent authority in accordance with a procedure specified in 
the exposition. 

   

(i) Inspecția și identificarea. 
Orice piesă fabricată local trebuie să fie supusă preventiv inspecției separate și, 
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de preferință, independent de orice inspecție înainte de a fi instalată. Inspecția ar 
trebui să stabilească conformitatea deplină a datelor de fabricație relevante, iar 
piesa trebuie să fie identificată fără echivoc ca fiind potrivită pentru utilizare, 
precizând conformitatea cu datele aprobate. Înregistrările adecvate trebuie să 
mențină toate aceste procese de fabricație, inclusiv tratament termic și a 
inspecțiilor finale. Toate piesele, cu excepția celor care nu au suficient spațiu, 
trebuie să poarte un număr de piesă care să fie legat în mod clar de datele de 
fabricație / inspecție. În plus față de numărul piesei, identitatea organizației 
trebuie să fie marcate pe piesă în scopuri de trasabilitate. 
(i) Inspection and identification  
Any locally fabricated part should be subject to inspection before, separately, and preferably independently 
from any inspection of its installation. The inspection should establish full compliance with the relevant 
manufacturing data, and the part should be unambiguously identified as fit for use by stating conformity to 
the approved data. Adequate records should be maintained of all such fabrication processes including heat 
treatment and final inspections. All parts, except those that do not have enough space, should carry a part 
number which clearly relates it to the manufacturing/inspection data. In addition to the part’s number, the 
organisation’s identity should be marked on the part for traceability purposes. 

7.10   (c) Separarea componentelor 
(c) Segregation of components  

145.A.42(c)    

(i) Componentele de aeronavă inutilizabile și irecuperabile sunt separate de 
componentele, reperele standard și materialele utilizabile. 
(i) Unserviceable and unsalvageable components shall be segregated from serviceable components, 
standards parts and materials. 

   

(ii) Componentele de aeronavă irecuperabile nu trebuie să fie autorizate pentru a 
fi reintegrate în sistemul de aprovizionare cu componente, cu excepția cazurilor 
în care limitele de viață certificate au fost prelungite sau a fost autorizată o 
soluție de reparare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 748/2012. 
(ii) Unsalvageable components shall not be permitted to re-enter the component supply system, unless 
certified life limits have been extended or a repair solution has been approved in accordance with Regulation 
(EU) No 748/2012. 

   

7.11   SEGREGAREA COMPONENTELOR 
(a) Componentele neservisabile trebuie identificate și stocate într-o locație 
sigură care este sub controlul organizației de întreținere până la luarea unei 
decizii privind starea viitoare a acestor componente. Organizația care a declarat 
componenta drept neservisabilă își poate transfera custodia după ce a 
identificat-o drept neservisabilă proprietarului aeronavei, cu condiția ca acest 
transfer să fie reflectat în jurnalul de bord al aeronavei sau în jurnalul motorului 
sau în jurnalul de componente. 
SEGREGATION OF COMPONENTS  
(a) Unserviceable components should be identified and stored in a secure location that is under the control 
of the maintenance organisation until a decision is made on the future status of such components. The 
organisation that declared the component to be unserviceable may transfer its custody after identifying it as 
unserviceable to the aircraft owner provided that such transfer is reflected in the aircraft logbook, or engine 
logbook, or component logbook. 

AMC1 
145.A.42(c) 

   

(b) „Locație securizată sub controlul unei organizații de întreținere aprobate” se 
referă la o locație sigură a cărei securitate este responsabilitatea organizației de 
întreținere aprobată. Aceasta poate include facilități stabilite de organizație în 
locații diferite de principalele instalații de întreținere. Aceste locații trebuie 
identificate în procedurile relevante ale organizației. 
(b) ‘Secure location under the control of an approved maintenance organisation’ refers to a secure location 
whose security is the responsibility of the approved maintenance organisation. This may include facilities 
that are established by the organisation at locations different from the main maintenance facilities. These 
locations should be identified in the relevant procedures of the organisation. 

   

(c) În cazul componentelor nesalviabile, organizația ar trebui: 
(c) In the case of unsalvageable components, the organisation should: 

   

(1) să păstreze această componentă în locația sigură menționată la litera (b); 
(1) retain such component in the secure location referred to in paragraph (b); 

   

(2) să dispună mutilarea componentei într-o manieră care să asigure depășirea 
salvării sau reparațiilor economice înainte de a o elimina; sau 
(2) arrange for the component to be mutilated in a manner that ensures that they are beyond economic 
salvage or repair before disposing it; or 

   

(3) să marcheze componenta care să indice faptul că este de nerezolvat, atunci 
când este de acord cu proprietarul componentei, componenta este eliminată 
pentru utilizări legitime fără zbor (cum ar fi ajutoare de formare și educație, 
cercetare și dezvoltare) sau pentru aplicații non-aviație , adesea, mutilarea nu 
este adecvată. În mod alternativ la marcare, numărul original al piesei sau 
informațiile de pe placa de date pot fi eliminate sau o evidență a depozitării 
componentelor. 
(3) mark the component indicating that it is unsalvageable, when in agreement with the component owner, 
the component is disposed of for legitimate non-flight uses (such as training and education aids, research 
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and development), or for non-aviation applications, mutilation is often not appropriate. Alternatively to 
marking, the original part number or data plate information can be removed or a record kept of the disposal 
of the components. 

Notă: MUTILAREA COMPONENTELOR. Procedurile de mutilare a componentelor este expusă in GM1 145.A.42(c)(i). 
Note:Component mutilation procedures are described in GM1 145.A.42 (c) (i). 
8. DATE DE ÎNTREȚINERE 

Maintenance data 145.A.45    

8.1.  (a) Organizația deține și utilizează datele de întreținere actuale aplicabile în 
cadrul lucrărilor de întreținere, inclusiv pentru modificări și reparații. „Aplicabil” 
înseamnă corespunzător pentru orice aeronavă, componentă sau proces 
specificat în programul de aprobare al organizația, în funcție de grilele de 
evaluare și în orice listă de capacități aferentă. 
(a) The organisation shall hold and use applicable current maintenance data in the 
performance of maintenance, including modifications and repairs. ‘Applicable’ means 
relevant to any aircraft, component or process specified in the organisation's approval class 
rating schedule and in any associated capability list. 

145.A.45(a)  
 

  

În cazul datelor privind întreținerea furnizate de un operator sau de 
un client, organizația deține aceste date în cazul în care lucrarea 
este în curs de execuție, cu excepția necesității de a se conforma 
prevederilor cuprinse la punctul 145.A.55(c). 
In the case of maintenance data provided by an operator or customer, the organisation shall 
hold such data when the work is in progress, with the exception of the need to comply with 
point 145.A.55(c). 

   

8.2.  (b) În sensul prezentei părți, datele aplicabile referitoare la întreținere 
desemnează: 
(b) For the purposes of this Part, applicable maintenance data shall be any of the following: 

145.A.45(b)    

1. orice cerință, procedură, directivă operațională sau informație aplicabilă 
furnizată de către autoritatea responsabilă de supravegherea aeronavei sau a 
componentei de aeronavă; 
1. Any applicable requirement, procedure, operational directive or information issued by the 
authority responsible for the oversight of the aircraft or component; 

145.A.45(b)(
1) 

   

2. orice directivă de navigabilitate aplicabilă, emisă de către autoritatea 
responsabilă de supravegherea aeronavei sau a componentei de aeronavă; 
2. Any applicable airworthiness directive issued by the authority responsible for the 
oversight of the aircraft or component; 

145.A.45(b)(
2) 

   

3. instrucțiunile de menținere a navigabilității, impuse de către deținătorii de 
certificat de tip, deținătorii de certificat de tip suplimentar, orice altă organizație 
căreia i se cere să publice aceste date în conformitate cu anexa I (partea 21) la 
Regulamentul (UE) nr. 748/2012 și, în cazul aeronavelor sau al componentelor de 
aeronavă din țările terțe, datele de navigabilitate prescrise de către autoritatea 
responsabilă de supravegherea aeronavei sau a componentei de aeronavă; 
3. Instructions for continuing airworthiness, issued by type certificate holders, 
supplementary type certificate holders, any other organisation required to publish such data 
by Annex I (Part-21) to Regulation (EU) No 748/2012 and in the case of aircraft or 
components from third countries the airworthiness data mandated by the authority 
responsible for the oversight of the aircraft or component; 

145.A.45(b)(
3) 

   

4. orice standard aplicabil, cum ar fi, de exemplu, practicile curente de 
întreținere recunoscute de agenție ca fiind standarde de întreținere acceptabile, 
dar fără a se limita la acestea; 
4. Any applicable standard, such as but not limited to, maintenance standard practices 
recognised by the Agency as a good standard for maintenance; 

145.A.45(b)(
4) 

   

5. orice dată aplicabilă emisă în conformitate cu litera (d). 
5. Any applicable data issued in accordance with point (d). 

145.A.45(b)(
5) 

   

8.3.  1. Cu excepția celor specificate la sub-paragraful 5, fiecare organizație de 
întreținere aprobată în conformitate cu Partea 145 trebuie să dețină și să 
utilizeze următoarele date minime de întreținere relevante pentru raitingul de 
clasă aprobat a organizației. Toate regulile de punere în aplicare legate de 
întreținere și AMC-urile asociate, specificațiile de aprobare și materialul de 
ghidare, toate cerințele și notificările naționale de întreținere aplicabile care nu 
au fost înlocuite de o cerință, o procedură sau o directivă a agenției și toate 
directivele de navigabilitate aplicabile EASA, plus orice directivă non-națională 
de navigabilitate furnizată de un operator sau un client non-UE contractat, 
precum și limitările de control al configurației de proiectare critică. 
1. Except as specified in sub-paragraph 5, each maintenance organisation approved under 
Part-145 should hold and use the following minimum maintenance data relevant to the 
organisation’s approval class rating. All maintenance related Implementing Rules and 
associated AMCs, approval specifications and Guidance Material, all applicable national 
maintenance requirements and notices which have not been superseded by an Agency 
requirement, procedure or directive and all applicable EASA airworthiness directives plus 
any non-national airworthiness directive supplied by a contracted non-EU operator or 

AMC 
145.A.45(b) 
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customer as well as Critical Design Configuration Control Limitations. 
2. În afară de paragraful 1, o organizație cu unraiting de aprobare din categoria A 
- Aeronave, trebuie să dețină și să utilizeze următoarele date de întreținere acolo 
unde sunt publicate. Secțiunile corespunzătoare din programul de întreținere a 
aeronavelor, manualul de întreținere a aeronavelor, manualul de reparații, 
documentul suplimentar de inspecție structurală, documentul de control al 
coroziunii, buletine de service, scrisori de service, instrucțiuni de service, 
pliante de modificare, manual NDT, catalog de piese, fișă de certificat tip și orice 
alt document specific emis de certificatul de tip sau de titularul certificatului de 
tip suplimentar ca date de întreținere. 
2. In addition to sub-paragraph 1, an organisation with an approval class rating in category 
A - Aircraft, should hold and use the following maintenance data where published. The 
appropriate sections of the operator’s aircraft maintenance programme, aircraft 
maintenance manual, repair manual, supplementary structural inspection document, 
corrosion control document, service bulletins, service letters, service instructions, 
modification leaflets, NDT manual, parts catalogue, type certificate data sheet and any other 
specific document issued by the type certificate or supplementary type certificate holder as 
maintenance data. 

   

3. Pe lângă paragraful 1, o organizație cu o clasă de aprobare din categoria B - 
Motoare / APU, ar trebui să dețină și să utilizeze următoarele date de întreținere 
acolo unde sunt publicate. Secțiunile corespunzătoare din manualul de 
întreținere și reparații a motorului / APU, buletine de service, scrisori de serviciu, 
pliante de modificare, manual de testare nedistructivă (NDT), catalog de piese, 
fișă tehnică de certificat tip și orice alt document specific emis de titularul de 
certificat de tip ca date de întreținere. 
3. In addition to subparagraph 1, an organisation with an approval class rating in category B 
— Engines/APUs, should hold and use the following maintenance data where published. 
The appropriate sections of the engine/APU maintenance and repair manual, service 
bulletins, service letters, modification leaflets, non-destructive testing (NDT) manual, parts 
catalogue, type certificate data sheet and any other specific document issued by the type 
certificate holder as maintenance data. 

   

4. În afară de paragraful 1, o organizație cu o clasă de omologare din categoria C 
- Componente, altele decât motoarele complete / APU, ar trebui să dețină și să 
utilizeze următoarele date de întreținere acolo unde sunt publicate. Secțiunile 
corespunzătoare din manualul de întreținere și reparație a furnizorului, buletine 
de service și scrisori de service, plus orice document eliberat de titularul de 
certificat de tip ca date de întreținere pe produsul căruia componentul poate fi 
montat atunci când este cazul. 
4. In addition to sub-paragraph 1, an organisation with an approval class rating in category 
C - Components other than complete engines/APUs, should hold and use the following 
maintenance data where published. The appropriate sections of the vendor maintenance 
and repair manual, service bulletins and service letters plus any document issued by the 
type certificate holder as maintenance data on whose product the component may be fitted 
when applicable. 

   

5. Secțiuni corespunzătoare din sub-alineatele (2) - (4) înseamnă date 
suplimentare de întreținere în legătură cu domeniul de muncă de întreținere la 
fiecare instalație de întreținere. De exemplu, o instalație de întreținere de bază ar 
trebui să aibă un set (seturi) complet complet de date de întreținere, în timp ce o 
instalație de întreținere a liniei ar putea avea nevoie doar de manualul de 
întreținere și de catalogul de piese. 
5. Appropriate sections of the sub-paragraphs 2 to 4 additional maintenance data means in 
relation to the maintenance work scope at each particular maintenance facility. For example, 
a base maintenance facility should have almost complete set(s) of the maintenance data 
whereas a line maintenance facility may need only the maintenance manual and the parts 
catalogue. 

   

6. O organizație aprobată numai în categoria de clasificare D - Servicii 
specializate, trebuie să dețină și să utilizeze toate specificațiile de proces 
aplicabile serviciului specializat. 
6. An organisation only approved in class rating category D – Specialised services, should 
hold and use all applicable specialised service(s) process specifications. 

   

8.4.  (c) Organizația stabilește proceduri pentru a se asigura că orice informație, 
practică, procedură sau instrucțiune privind întreținerea conținută în datele de 
întreținere utilizate de personalul cu atribuții de întreținere care se dovedește a fi 
imprecisă, incompletă sau ambiguă este înregistrată și notificată autorului 
datelor de întreținere. 
(c) The organisation shall establish procedures to ensure that if found, any inaccurate, 
incomplete or ambiguous procedure, practice, information or maintenance instruction 
contained in the maintenance data used by maintenance personnel is recorded and notified 
to the author of the maintenance data. 

145.A.45(c)    

8.5.  1. Procedura de referință trebuie să asigure că atunci când personalul de AMC     
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întreținere descoperă informații inexacte, incomplete sau ambigue în datele de 
întreținere, trebuie să înregistreze detaliile. Procedura trebuie apoi să asigure că 
organizația de întreținere aprobată din Partea 145 notifică problema autorului 
despre datele de întreținere în timp util. O înregistrare a acestor comunicări 
către autorul datelor de întreținere trebuie să fie păstrată de către organizația 
aprobată din Partea 145 până la momentul în care titularul certificatului de tip a 
clarificat problema de ex. modificarea datelor de întreținere. 
1. The referenced procedure should ensure that when maintenance personnel discover 
inaccurate, incomplete or ambiguous information in the maintenance data they should 
record the details. The procedure should then ensure that the Part-145 approved 
maintenance organisation notifies the problem to the author of the maintenance data in a 
timely manner. A record of such communications to the author of the maintenance data 
should be retained by the Part-145 approved organisation until such time as the type 
certificate holder has clarified the issue by e.g. amending the maintenance data. 

145.A.45(c) 

2. Procedura de referință trebuie specificată în Manualul de przentare a 
organizației de întreținere. 
2. The referenced procedure should be specified in the maintenance organisation 
exposition. 

   

8.6.  (d) Organizați poate doar să modifice instrucțiunile de întreținere în conformitate 
cu o procedură precizată în manualul de prezentare al organizații cu atribuții de 
întreținere. Referitor la aceste schimbări, organizația demonstrează că ele se 
traduc prin standarde de întreținere echivalente sau ameliorate și îl informează 
pe titularul certificatului de tip asupra acestor schimbări. În sensul prezentei 
litere, „instrucțiuni de întreținere” înseamnă instrucțiunile privind modalitățile de 
efectuare a sarcinii de întreținere specifice; ele exclud concepția tehnică a 
reparațiilor și a modificărilor. 
(d) The organisation may only modify maintenance instructions in accordance with a 
procedure specified in the maintenance organisation's exposition. With respect to those 
changes, the organisation shall demonstrate that they result in equivalent or improved 
maintenance standards and shall inform the type-certificate holder of such changes. 
Maintenance instructions for the purposes of this point means instructions on how to carry 
out the particular maintenance task: they exclude the engineering design of repairs and 
modifications. 

145.A.45(d)    

8.7.  Procedura de referință trebuie să abordeze necesitatea unei demonstrații 
practice de către mecanic către personalul de calitate al instrucțiunilor de 
întreținere modificate propuse. Când este satisfăcut, personalul de calitate 
trebuie să aprobe instrucțiunile de întreținere modificate și să se asigure că 
certificatul de tip sau titularul certificatului de tip suplimentar este informat 
despre instrucțiunile de întreținere modificate. Procedura trebuie să includă o 
trasabilitate pe hârtie / electronică a procesului complet de la început până la 
sfârșit și să se asigure că instrucțiunile de întreținere relevante identifică clar 
modificarea. Instrucțiunile de întreținere modificate trebuie utilizate numai în 
următoarele circumstanțe: 
The referenced procedure should address the need for a practical demonstration by the 
mechanic to the quality personnel of the proposed modified maintenance instruction. When 
satisfied the quality personnel should approve the modified maintenance instruction and 
ensure that the type certificate or supplementary type certificate holder is informed of the 
modified maintenance instruction. The procedure should include a paper/electronic 
traceability of the complete process from start to finish and ensure that the relevant 
maintenance instruction clearly identifies the modification. Modified maintenance 
instructions should only be used in the following circumstances: 

AMC  
145.A.45(d) 

   

(a) În cazul în care certificatul de tip / certificatul de tip suplimentar care deține 
titlu original poate fi realizat într-un mod mai practic sau mai eficient. 
(a) Where the type certificate / supplementary type certificate holders original intent can be 
carried out in a more practical or more efficient manner. 

   

(b) În cazul în care certificatul de tip / certificatul de tip suplimentar care deține 
titlu original nu poate fi realizat prin respectarea instrucțiunilor de întreținere. De 
exemplu, când o componentă nu poate fi înlocuită urmând instrucțiunile de 
întreținere originale. 
(b) Where the type certificate / supplementary type certificate holders original intent cannot 
be achieved by following the maintenance instructions. For example, where a component 
cannot be replaced following the original maintenance instructions. 

   

(c) Pentru utilizarea instrumentelor / echipamentelor alternative. 
(c) For the use of alternative tools / equipment. 

   

Notă importantă: Limitările de control ale configurației de proiectare critică (CDCCL) sunt limitări ale navigabilității. Orice 
modificare a instrucțiunilor de întreținere legate de CDCCL constituie o modificare a aeronavei care trebuie 
aprobată în conformitate cu Partea 21. 

Important Note: Critical Design Configuration Control Limitations (CDCCL) are airworthiness limitations. Any modification of the maintenance 
instructions linked to CDCCL constitutes an aircraft modification that should be approved in accordance with Part-21. 

8.8.  (e) Organizația trebuie să furnizeze un sistem comun de fișe sau foi de lucru 
care să fie utilizat de toate compartimentele corespunzătoare ale organizației. De 

145.A.45(e)    
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asemenea, organizația fie transcrie precis datele de întreținere conținute în 
dispozițiile de la literele (b) și (d) pe aceste fișe sau foi de lucru, fie face o 
referire precisă la sarcina (sarcinile) de întreținere specifică (specifice) 
conținută(e) în aceste date de întreținere. Fișele sau foile de lucru pot fi generate 
pe calculator și pot figura într-o bază electronică de date care va fi protejată 
contra oricărei modificări neautorizate și într-o bază de date electronică cu rol de 
copie de siguranță, care va fi actualizată în termen de 24 de ore de la orice nouă 
înregistrare efectuată în baza de date electronică principală. Sarcinile de 
întreținere complexe trebuie să fie transcrise pe fișele sau pe foile de lucru și 
subdivizate în etape bine definite pentru a asigura înregistrarea realizării sarcinii 
de întreținere complete.  
(e) The organisation shall provide a common work card or worksheet system to be used 
throughout relevant parts of the organisation. In addition, the organisation shall either 
transcribe accurately the maintenance data contained in points (b) and (d) onto such work 
cards or worksheets or make precise reference to the particular maintenance task or tasks 
contained in such maintenance data. Work cards and worksheets may be computer 
generated and held on an electronic database subject to both adequate safeguards against 
unauthorised alteration and a back-up electronic database which shall be updated within 24 
hours of any entry made to the main electronic database. Complex maintenance tasks shall 
be transcribed onto the work cards or worksheets and subdivided into clear stages to 
ensure a record of the accomplishment of the complete maintenance task. 
În cazul în care organizația furnizează un serviciu de întreținere unui operator de 
aeronave care impune utilizarea sistemului său de fișe sau foi de lucru, atunci se 
poate folosi sistemul de fișe sau foi de lucru respectiv. În acest caz, organizația 
stabilește o procedură pentru a se asigura că respectivele fișe sau foi de lucru 
ale operatorilor de aeronave sunt corect completate. 
Where the organisation provides a maintenance service to an aircraft operator who requires 
their work card or worksheet system to be used then such work card or worksheet system 
may be used. In this case, the organisation shall establish a procedure to ensure correct 
completion of the aircraft operators' work cards or worksheets. 

   

8.9.  1. Organizația de întreținere trebuie: 
1. The maintenance organisation should: 

AMC 
145.A.45(e) 

   

- să transcrie cu exactitate datele de întreținere pe fiecare carte de lucru sau 
fișe de lucru, sau 
— transcribe accurately the maintenance data onto such work cards or worksheets, or 

   

- facă o trimitere precisă la sarcina (sarcinile) specifice de întreținere cuprinse 
în aceste date de întreținere, care identifică deja sarcina ca CDCCL, dacă este 
cazul. 
— make precise reference to the particular maintenance task(s) contained in such 
maintenance data, which already identifies the task as a CDCCL where applicable. 

   

2. Părțile relevante ale organizației înseamnă întreținerea de bază a aeronavelor, 
întreținerea de linie a aeronavelor, atelierele motoarelor, ateliere mecanice și 
ateliere avionice. Prin urmare, atelierele de motoare, de exemplu, trebuie să aibă 
un sistem comun pe parcursul unor astfel de ateliere de motor care poate fi 
diferit de cel din întreținerea de bază a aeronavei. 
2. Relevant parts of the organisation means with regard to aircraft base maintenance, 
aircraft line maintenance, engine workshops, mechanical workshops and avionic 
workshops. Therefore, engine workshops for example should have a common system 
throughout such engine workshops that may be different to that in the aircraft base 
maintenance. 

   

3. Cărțile de lucru trebuie să diferențieze și să specifice, după caz, demontarea, 
realizarea sarcinii, reasamblarea și testarea. În cazul unei sarcini de întreținere 
îndelungate care implică o succesiune de personal pentru a finaliza o astfel de 
sarcină, poate fi necesar să se utilizeze cărți de lucru sau fișe de lucru 
suplimentare pentru a indica ceea ce a fost efectiv realizat de fiecare persoană 
în parte. 
3. The workcards should differentiate and specify, when relevant, disassembly, 
accomplishment of task, reassembly and testing. In the case of a lengthy maintenance task 
involving a succession of personnel to complete such a task, it may be necessary to use 
supplementary workcards or worksheets to indicate what was actually accomplished by 
each individual person. 

   

8.10   (f) Organizația se asigură că toate datele de întreținere aplicabile sunt utilizabile 
imediat în cazul în care personalul cu atribuții de întreținere are nevoie de ele. 
(f) The organisation shall ensure that all applicable maintenance data is readily available for 
use when required by maintenance personnel. 

145.A.45(f)    

8.11   1. Datele puse la dispoziția personalului care întreține aeronave înseamnă că 
datele trebuie să fie disponibile în imediata apropiere a aeronavei menținute 
pentru supraveghetorii, mecanicii și personalul care certifică să studieze. 
1. Data being made available to personnel maintaining aircraft means that the data should 
be available in close proximity to the aircraft being maintained for supervisors, mechanics 
and certifying staff to study. 

AMC  
145.A.45(f) 

   



 
AUTORIZAREA ORGANIZATIILOR CU ATRIBUȚII DE MENTENANĂ - Ghidul solicitantului (Autorizarea) 

AAC 
PIAC-AIR.145 

Pag 35 of 64 
 

Editia 01 / 00 februarie 2021 Page 35/ 64 
 

2. În cazul în care sunt utilizate sisteme informatice, numărul de terminale de 
calculator trebui să fie suficient în raport cu dimensiunea programului de lucru 
pentru a permite accesul ușor, cu excepția cazului în care sistemul informatic 
poate produce copii pe hârtie. În cazul în care sunt utilizate cititoare / 
imprimante pentru microfilm sau microfiche, se aplică o cerință similară. 
2. Where computer systems are used, the number of computer terminals should be 
sufficient in relation to the size of the work programme to enable easy access, unless the 
computer system can produce paper copies. Where microfilm or microfiche readers/printers 
are used, a similar requirement is applicable. 

   

8.12   (g) Organizația stabilește o procedură destinată să garanteze că datele de 
întreținere pe care ea le controlează sunt actualizate. În cazul datelor de 
întreținere controlate și furnizate de un operator /client, organizația trebuie să 
poată demonstra fie că posedă o confirmare scrisă din partea operatorului 
/clientului, atestând că aceste date de întreținere sunt actualizate, fie că ea are 
comenzi de lucru în care se specifică statutul modificărilor datelor de întreținere 
care urmează a fi utilizate sau ea poate demonstra că ele sunt pe lista 
modificărilor aduse datelor de întreținere furnizate de operator /client. 
(g) The organisation shall establish a procedure to ensure that maintenance data it controls 
is kept up to date. In the case of operator/customer controlled and provided maintenance 
data, the organisation shall be able to show that either it has written confirmation from the 
operator/customer that all such maintenance data is up to date or it has work orders 
specifying the amendment status of the maintenance data to be used or it can show that it is 
on the operator/customer maintenance data amendment list. 

145.A.45(g)    

8.13   Pentru a menține datele la zi, trebuie stabilită o procedură pentru a monitoriza 
starea modificării tuturor datelor și pentru a verifica dacă toate modificările sunt 
primite prin faptul că este abonat la orice schemă de modificare a documentelor. 
O atenție deosebită ar trebui acordată datelor referitoare la TC, cum ar fi piesele 
cu viața, limitările de navigabilitate și elementele de limitare a navigabilității (ALI) 
etc. 
To keep data up-to-date, a procedure should be set up to monitor the amendment status of 
all data and maintain a check that all amendments are being received by being a subscriber 
to any document amendment scheme. Special attention should be given to TC related data 
such as certification life-limited parts, airworthiness limitations and Airworthiness Limitation 
Items (ALI), etc. 

AMC 
145.A.45(g) 

   

9. PLANIFICAREA PRODUCȚIEI 
Production planning 145.A.47    

9.1.  (a) Întreprinderea are un sistem adaptat la cantitatea și la complexitatea 
lucrărilor pentru a planifica disponibilitatea întregului personal, precum și a 
tuturor sculelor, echipamentelor, materialelor, datelor de întreținere și 
instalațiilor necesare, pentru a se asigura că lucrarea de întreținere este 
efectuată în deplină siguranță.  
(a) The organisation shall have a system appropriate to the amount and complexity of work 
to plan the availability of all necessary personnel, tools, equipment, material, maintenance 
data and facilities in order to ensure the safe completion of the maintenance work. 

145.A.47(a)    

9.2.  1. În funcție de cantitatea și complexitatea lucrărilor efectuate în general de 
organizația de întreținere, sistemul de planificare poate varia de la o procedură 
foarte simplă la o organizare complexă de organizare, inclusiv o funcție de 
planificare dedicată în sprijinul funcției de producție. 
1. Depending on the amount and complexity of work generally performed by the 
maintenance organisation, the planning system may range from a very simple procedure to 
a complex organisational set-up including a dedicated planning function in support of the 
production function. 

AMC 
145.A.47(a) 

   

2. În sensul Părții 145, funcția de planificare a producției include două elemente 
complementare: 
2. For the purpose of Part-145, the production planning function includes two 
complementary elements: 

   

- programarea lucrărilor de întreținere din timp, pentru a se asigura că aceasta 
nu va interfera negativ cu alte lucrări în ceea ce privește disponibilitatea 
întregului personal, instrumentelor, echipamentelor, materialelor, datelor de 
întreținere și instalațiilor. 
— scheduling the maintenance work ahead, to ensure that it will not adversely interfere 
with other work as regards the availability of all necessary personnel, tools, equipment, 
material, maintenance data and facilities. 

   

- în timpul lucrărilor de întreținere, organizării echipelor de întreținere și a 
turelor se oferă tot sprijinul necesar pentru a asigura finalizarea întreținerii 
fără presiune de timp nejustificată. 
— during maintenance work, organising maintenance teams and shifts and provide all 
necessary support to ensure the completion of maintenance without undue time pressure. 

   

3. La stabilirea procedurii de planificare a producției, trebuie luate în considerare 
următoarele: 
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3. When establishing the production planning procedure, consideration should be given to 
the following: 

— logistica, 
— logistics, 

   

— Controlul inventarului, 
— inventory control, 

   

— metri pătrați la acomodare / cazare, 
— square meters of accommodation, 

   

— estimarea om/ore, 
— man-hours estimation, 

   

— disponibilitate om/ore pentru serviciu, 
— man-hours availability, 

   

— pregătirea lucrărilor, 
— preparation of work, 

   

— disponibilitatea hangarului, 
— hangar availability, 

   

— condițiile de mediu (acces, standarde de iluminat și curățenie), 
— environmental conditions (access, lighting standards and cleanliness), 

   

— coordonarea cu furnizorii interni și externi etc. 
— co-ordination with internal and external suppliers, etc. 

   

— programarea sarcinilor critice de întreținere în perioadele în care personalul 
este cel mai ocupat. 
— scheduling critical maintenance tasks during periods when staff are likely to be most 
alert. 

   

9.3.  (b) Planificarea sarcinilor de întreținere, precum și organizarea echipelor, țin 
seama de limitele performanțelor umane.  
(b) The planning of maintenance tasks, and the organising of shifts, shall take into account 
human performance limitations. 

145.A.47(b)    

9.4.  Limitările performanței umane, în contextul planificării sarcinilor legate de 
siguranță, se referă la limitele superioare și inferioare și la variații ale anumitor 
aspecte ale performanței umane (ritmul circadian / ciclul corpului de 24 de ore) 
de care personalul ar trebui să fie conștient atunci când planifică munca și 
schimburi. 
Limitations of human performance, in the context of planning safety related tasks, refers to 
the upper and lower limits, and variations, of certain aspects of human performance 
(Circadian rhythm / 24 hours body cycle) which personnel should be aware of when 
planning work and shifts. 

AMC 
145.A.47(b) 

   

9.5.  (c) În cazul în care este necesar să se predea continuarea sau terminarea 
sarcinilor de întreținere pentru motive care țin de schimbarea sau de rotația 
personalului, informațiile corespunzătoare sunt comunicate în mod adecvat între 
personalul care își termină lucrul și personalul care îl începe. 
(c) When it is required to hand over the continuation or completion of maintenance tasks for 
reasons of a shift or personnel changeover, relevant information shall be adequately 
communicated between outgoing and incoming personnel 

145.A.47(c)    

9.6.  Obiectivul principal al informațiilor de transfer / predare este de a asigura o 
comunicare eficientă în momentul predării continuării sau finalizării acțiunilor de 
întreținere. Trecerea eficientă a sarcinilor și transferului depinde de trei 
elemente de bază: 
The primary objective of the changeover / handover information is to ensure effective 
communication at the point of handing over the continuation or completion of maintenance 
actions. Effective task and shift handover depends on three basic elements: 

AMC 
145.A.47(c) 

   

- Abilitatea persoanei care iese de a înțelege și de a comunica elementele 
importante ale postului sau sarcinii care le este transmis persoanei care intră; 
— The outgoing person’s ability to understand and communicate the important elements of 
the job or task being passed over to the incoming person; 

   

- Abilitatea persoanei care intră să înțeleagă și să asimileze informațiile 
furnizate de persoana care iesă; 
— The incoming person’s ability to understand and assimilate the information being 
provided by the outgoing person; 

   

- Un proces formalizat pentru schimbul de informații între persoanele care iesă 
și cele care intră și o suprapunere de schimb planificată și un loc pentru astfel 
de schimburi. 
— A formalised process for exchanging information between outgoing and incoming 
persons and a planned shift overlap and a place for such exchanges to take place. 

   

10
. 

EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE ÎNTREȚINERE 
Performance of maintenance 145.A.48    

10.1   Organizația stabilește proceduri pentru a se asigura că: 
The organisation shall establish procedures to ensure that: 

145.A.48    

10.2   (a) după finalizarea întreținerii, se efectuează o verificare generală pentru a se 
asigura că in interiorul aeronavei sau al componentei de aeronavă nu rămân 

145.A.48(a)    
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unelte, echipamente sau alte repere și materiale străine și că toate panourile de 
acces demontate au fost reinstalate; 
(a) after completion of maintenance a general verification is carried out to ensure that the 
aircraft or component is clear of all tools, equipment and any extraneous parts or material, 
and that all access panels removed have been refitted; 

10.3   (b) după executarea oricărei sarcini critice de întreținere, se aplică metoda de 
detectare a erorilor; 
(b) an error capturing method is implemented after the performance of any critical 
maintenance task; 

145.A.48(b)    

10.4   Procedura trebuie să identifice metodele de detectare a erorilor, sacinile critice 
de întreținere și calificarea personalului care aplică metode de captare a erorilor 
și modul în care organizația se asigură că personalul său este familiarizat cu 
sarcinile critice de întreținere și metodele de captare a erorilor. 
The procedure should identify the error-capturing methods, the critical maintenance tasks, 
the training and qualification of staff applying error-capturing methods, and how the 
organisation ensures that its staff is familiar with critical maintenance tasks and error-
capturing methods. 

AMC 
145.A.48(b) 

   

Notă: definițiile – ”persoană autorizată” și ”semnat de o persoană autorizată” sunt redate în GM 145.A.48. 
Note: the definitions - "authorized personnel" and "signing off" are given in GM 145.A.48. 
10.5   Procedura trebuie să identifice metodele de captare a erorilor, sarcinile de 

întreținere critice, instruirea și calificarea personalului care aplică metode de 
captare a erorilor și modul în care organizația se asigură că personalul său este 
familiarizat cu sarcinile de întreținere critice și metodele de captare a erorilor. 
The procedure should identify the error-capturing methods, the critical maintenance tasks, 
the training and qualification of staff applying error-capturing methods, and how the 
organisation ensures that its staff is familiar with critical maintenance tasks and error-
capturing methods. 

AMC1 
145.A.48(b) 

   

10.6   SARCINI CRITICE DE ÎNTREȚINERE  
(a) Procedura trebuie să asigure revizuirea următoarelor sarcini de întreținere 
pentru a evalua impactul lor asupra siguranței zborului: 
CRITICAL MAINTENANCE TASKS  
(a) The procedure should ensure that the following maintenance tasks are reviewed to 
assess their impact on flight safety: 

AMC2 
145.A.48(b) 

   

(1) sarcini care pot afecta controlul calității și atitudinii zborului aeronavei, cum 
ar fi instalarea, instalarea și reglarea elementelor de control al zborului; 
(1) tasks that may affect the control of the aircraft flight path and attitude, such as 
installation, rigging and adjustments of flight controls; 

   

(2) sisteme de control al stabilității aeronavei (pilot automat, transfer de 
combustibil); 
(2) aircraft stability control systems (autopilot, fuel transfer); 

   

(3) sarcini care pot afecta forța propulsivă a aeronavei, inclusiv instalarea 
motoarelor de aeronave, elice și rotori; și 
(3) tasks that may affect the propulsive force of the aircraft, including installation of aircraft 
engines, propellers and rotors; and 

   

(4) revizuirea, calibrarea sau instalarea motoarelor, elice, transmisii și reductori. 
(4) overhaul, calibration or rigging of engines, propellers, transmissions and gearboxes. 

   

(b) Procedura trebuie să descrie ce surse de date sunt utilizate pentru a 
identifica sarcinile critice de întreținere. Mai multe surse de date pot fi utilizate, 
cum ar fi: 
(b) The procedure should describe which data sources are used to identify critical 
maintenance tasks. Several data sources may be used, such as: 

   

(1) informații de la titularul aprobării de proiectare; 
(1) information from the design approval holder; 

   

(2) rapoarte de accidente; 
(2) accident reports; 

   

(3) investigarea și urmărirea incidentelor; 
(3) investigation and follow-up of incidents; 

   

(4) raportarea evenimentelor; 
(4) occurrence reporting; 

   

(5) analiza datelor de zbor; 
(5) flight data analysis; 

   

(6) rezultatele auditurilor; 
(6) results of audits;. 

   

(7) scheme de monitorizare a operațiunilor normale; și 
(7) normal operations monitoring schemes; and 

   

(8) feedback-ul de la instruire. 
(8) feedback from training 

   

10.7   METODE DE CAPTURARE A EROAREI 
(a) Metodele de captare a erorilor sunt acele acțiuni definite de organizație 
pentru a detecta erorile de întreținere efectuate la executarea întreținerii. 

AMC3 
145.A.48(b) 
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ERROR-CAPTURING METHODS  
(a) Error-capturing methods are those actions defined by the organisation to detect 
maintenance errors made when performing maintenance. 
(b) Organizația trebui să se asigure că metodele de captare a erorilor sunt 
adecvate pentru munca și perturbarea sistemului. În unele cazuri poate fi 
necesară o combinație de mai multe acțiuni (inspecție vizuală, verificare 
operațională, test funcțional, verificare echipament). 
(b) The organisation should ensure that the error-capturing methods are adequate for the 
work and the disturbance of the system. A combination of several actions (visual inspection, 
operational check, functional test, rigging check) may be necessary in some cases. 

   

10.8   INSPECȚIE INDEPENDENTĂ 
Inspectarea independentă este o posibilă metodă de captare a erorilor. 
INDEPENDENT INSPECTION 
Independent inspection is one possible error-capturing method. 

AMC4 
145.A.48(b) 

   

(a) Ce este o inspecție independentă 
(a) What is an independent inspection 

   

O inspecție independentă este o inspecție efectuată de o „persoană calificată 
independentă” a unei sarcini efectuate de o „persoană autorizată”, ținând cont 
de faptul că: 
An independent inspection is an inspection performed by an ‘independent qualified person’ 
of a task carried out by an ‘authorised person’, taking into account that: 

   

(1) „persoana autorizată” este persoana care îndeplinește sarcina sau 
supraveghează sarcina și își asumă întreaga responsabilitate pentru finalizarea 
sarcinii, în conformitate cu datele de întreținere aplicabile; 
(1) the ‘authorised person’ is the person who performs the task or supervises the task and 
they assume the full responsibility for the completion of the task in accordance with the 
applicable maintenance data; 

   

(2) „persoana calificată independentă” este persoana care efectuează inspecția 
independentă și atestă finalizarea satisfăcătoare a sarcinii și că nu au fost 
constatate deficiențe. „Persoana independentă calificată” nu emite un certificat 
de punere în serviciu, prin urmare nu li se cere să dețină privilegii de certificare; 
(2) the ‘independent qualified person’ is the person who performs the independent 
inspection and attests the satisfactory completion of the task and that no deficiencies have 
been found. The ‘independent qualified person’ does not issue a certificate of release to 
service, therefore they are not required to hold certification privileges; 

   

(3) „persoana autorizată” eliberează certificatul de punere în serviciu sau 
semnează finalizarea sarcinii după ce inspecția independentă a fost realizată 
satisfăcător, 
(3) the ‘authorised person’ issues the certificate of release to service or signs off the 
completion of the task after the independent inspection has been carried out satisfactorily; 

   

(4) Sistemul de cărduri de lucru utilizat de organizație trebui să înregistreze 
identificarea ambelor persoane și detaliile inspecției independente, după cum 
este necesar, înainte de eliberarea certificatului de punere în serviciu sau de 
înregistrare pentru finalizarea sarcinii. 
(4) the work card system used by the organisation should record the identification of both 
persons and the details of the independent inspection as necessary before the certificate of 
release to service or sign-off for the completion of the task is issued. 

   

(b) Calificările persoanelor care efectuează inspecții independente 
Organizația trebuie să dispună de proceduri care să demonstreze că „persoana 
calificată independentă” a fost instruită și a acumulat experiență în inspecția 
specifică care trebuie efectuată. Organizația ar putea lua în considerare 
utilizarea, de exemplu: 
(b) Qualifications of persons performing independent inspections  
The organisation should have procedures to demonstrate that the ‘independent qualified 
person’ has been trained and has gained experience in the specific inspection to be 
performed. The organisation could consider making use of, for example: 

   

(1) personalul deținător de autorizație de personal certificare sau personal de 
suport sau o autorizație de semnare sau echivalent necesar pentru eliberarea 
sau semnarea sarcinii de întreținere critică; 
(1) staff holding a certifying staff or support staff or sign-off authorisation or equivalent 
necessary to release or sign off the critical maintenance task; 

   

(2) personalul deținător de autorizație de personal certificare sau personal de 
suport sau o autorizație de semnare sau echivalent necesar pentru eliberarea 
sau semnarea unei sarcini similare într-un produs dintr-o categorie similară și 
care a primit o pregătire practică specifică în sarcina care trebuie inspectată; 
sau 
(2) staff holding a certifying staff or support staff or sign-off authorisation or equivalent 
necessary to release or sign off similar task in a product of similar category and having 
received specific practical training in the task to be inspected; or 

   

(3) un comandant care deține o autorizație de certificare limitată în conformitate    



 
AUTORIZAREA ORGANIZATIILOR CU ATRIBUȚII DE MENTENANĂ - Ghidul solicitantului (Autorizarea) 

AAC 
PIAC-AIR.145 

Pag 39 of 64 
 

Editia 01 / 00 februarie 2021 Page 39/ 64 
 

cu punctul 145.A.30 (j) (4) și care a primit o pregătire practică adecvată și care 
are suficientă experiență în sarcina specifică pentru a fi inspectat și despre 
modul de efectuare a inspecției independente. 
(3) a commander holding a limited certification authorisation in accordance with 
145.A.30(j)(4) and having received adequate practical training and having enough 
experience in the specific task to be inspected and on how to perform independent 
inspection. 
(c) Cum se efectuează o inspecție independentă 
O inspecție independentă trebuie să asigure montajul, blocarea și sensul de 
funcționare corect. La inspecția sistemelor de control care au fost întreținute, 
persoana calificată independent trebuie să ia în considerare următoarele puncte 
în mod independent: 
(c) How to perform an independent inspection  
An independent inspection should ensure correct assembly, locking and sense of operation. 
When inspecting control systems that have undergone maintenance, the independent 
qualified person should consider the following points independently: 

   

(1) toate acele părți ale sistemului care au fost de fapt deconectate sau 
perturbate trebuie inspectate pentru asamblare și blocare corectă; 
(1) all those parts of the system that have actually been disconnected or disturbed should 
be inspected for correct assembly and locking; 

   

(2) sistemul în ansamblu trebuie inspectat pentru deplasarea completă și liberă 
pe întreaga gamă; 
(2) the system as a whole should be inspected for full and free movement over the complete 
range; 

   

(3) cablurile trebuie să fie întinse corect, cu un spațiu adecvat la opririle 
secundare; 
(3) cables should be tensioned correctly with adequate clearance at secondary stops; 

   

(4) funcționarea sistemului de control în ansamblu ar trebui respectată pentru a 
se asigura că controalele funcționează în sensul corect; 
(4) the operation of the control system as a whole should be observed to ensure that the 
controls are operating in the correct sense; 

   

(5) dacă sunt interconectate diferite sisteme de control, astfel încât acestea să 
se afecteze reciproc, toate interacțiunile ar trebui verificate pe întreaga gamă de 
controale aplicabile; și 
(5) if different control systems are interconnected so that they affect each other, all the 
interactions should be checked through the full range of the applicable controls; and 

   

(6) software-ul care face parte din sarcina critică de întreținere ar trebui verificat, 
de exemplu: versiunea, compatibilitatea cu configurația aeronavei. 
(6) software that is part of the critical maintenance task should be checked, for example: 
version, compatibility with aircraft configuration. 

   

(d) Ce trebuie de făcut în cazuri neprevăzute atunci când este disponibilă o 
singură persoană 
d) What to do in unforeseen cases when only one person is available 

   

REINSPECTAREA: 
1) Reinspecția este o metodă de captare a erorilor, supusă acelorași condiții ca 
o inspecție independentă, cu excepția faptului că „persoana autorizată” care 
îndeplinește sarcina de întreținere acționează de asemenea ca „persoană 
calificată independentă” și efectuează inspecția 
REINSPECTION: 
1) Reinspection is an error-capturing method subject to the same conditions as an 
independent inspection is, except that the ‘authorised person’ performing the maintenance 
task is also acting as ‘independent qualified person’ and performs the inspection. 

   

(2) Reinspecția, ca o metodă de captare a erorilor, trebuie efectuată numai în 
circumstanțe neprevăzute atunci când o singură persoană este disponibilă 
pentru a îndeplini sarcina și a efectua inspecția independentă. Circumstanțele 
nu pot fi considerate neprevăzute dacă persoana sau organizația nu a alocat o 
„persoană calificată independentă” corespunzătoare acelei stații de linie sau 
schimb. 
(2) Reinspection, as an error-capturing method, should only be performed in unforeseen 
circumstances when only one person is available to carry out the task and perform the 
independent inspection. The circumstances cannot be considered unforeseen if the person 
or organisation has not assigned a suitable ‘independent qualified person’ to that particular 
line station or shift. 

   

(3) Certificatul de punere în serviciu este emis după ce sarcina a fost îndeplinită 
de „persoana autorizată” și reinspecția a fost îndeplinită în mod satisfăcător. 
Sistemul de carduri de lucru utilizat de organizație trebuie să înregistreze 
identificarea și detaliile reinspecției înainte de eliberarea certificatului de punere 
în serviciu pentru sarcina respectivă. 
(3) The certificate of release to service is issued after the task has been performed by the 
‘authorised person’ and the reinspection has been carried out satisfactorily. The work card 
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system used by the organisation should record the identification and the details of the 
reinspection before the certificate of release to service for the task is issued. 

10.9   (c) riscul de erori multiple în timpul lucrărilor de întreținere și riscul de erori 
repetate în cazul unor sarcini de întreținere identice sunt reduse la minimum; și 
că, 
(c) the risk of multiple errors during maintenance and the risk of errors being repeated in 
identical maintenance tasks are minimised; and, 
 

145.A.48(c)    

10.1   Procedurile ar trebui să vizeze: 
(a) minimizarea erorilor multiple și prevenirea omisiilor. Prin urmare, procedurile 
trebuie să specifice: 
The procedures should be aimed at:  
(a) minimising multiple errors and preventing omissions. Therefore, the procedures should 
specify: 

AMC 
145.A.48(c) 

   

(1) că fiecare sarcină de întreținere este semnată numai după finalizare; 
(1) that every maintenance task is signed off only after completion; 

   

(2) modul în care gruparea sarcinilor în scopul închiderii permite identificarea 
clară a etapelor critice; și 
(2) how the grouping of tasks for the purpose of sign-off allows critical steps to be clearly 
identified; and 

   

(3) munca respectată de personalul sub supraveghere (adică personalul 
temporar, cursanții) este verificată și semnată de o persoană autorizată; 
(3) that work performed by personnel under supervision (i.e. temporary staff, trainees) is 
checked and signed off by an authorised person; 

   

(b) minimizarea posibilității de a se repeta o eroare în sarcini identice și, prin 
urmare, compromiterea mai multor sisteme sau funcții. Astfel, procedurile ar 
trebui să se asigure că nici-o persoană nu este obligată să îndeplinească o 
sarcină de întreținere care implică îndepărtarea / instalarea sau asamblarea / 
demontarea mai multor componente de același tip, montate pe mai multe 
sisteme, a căror eroare ar putea avea un impact asupra siguranței, pe aceeași 
aeronavă sau componentă în timpul unei anumite verificări de întreținere. Cu 
toate acestea, în circumstanțe neprevăzute atunci când este disponibilă o 
singură persoană, organizația poate folosi reinspecția descrisă la punctul (d) din 
AMC4 145.A.48 (b). 
(b) minimising the possibility of an error being repeated in identical tasks and, therefore, 
compromising more than one system or function. Thus, the procedures should ensure that 
no person is required to perform a maintenance task involving removal/installation or 
assembly/disassembly of several components of the same type fitted to more than one 
system, a failure of which could have an impact on safety, on the same aircraft or 
component during a particular maintenance check. However, in unforeseen circumstances 
when only one person is available, the organisation may make use of reinspection as 
described in point (d) of AMC4 145.A.48(b). 

   

Notă: procedurile de minimizare a erorilor la întreinere cu lucrări critice sunt redate în GM 145.A.48(c). 
Note: the procedures for minimizing maintenance errors with critical work are given in GM 145.A.48(c). 
10.1   (d) daunele sunt evaluate, iar modificările și reparațiile sunt efectuate pe baza 

datelor specificate la punctul M.A.304. 
(d) damage is assessed and modifications and repairs are carried out using data specified 
in point M.A.304. 

145.A.48(d)    

Notă: metode de prevenire a efectelor adverse și necompromitere a CDCCL prin standardizarea practicilor de întreținere a 
instruirii sunt redate în GM 145.A.48(c). 

Note: methods of preventing adverse effects and compromising a CDCCL by standardizing instructional maintenance practices are given in GM 
145.A.48(c). 
11
. 

CERTIFICAREA LUCRĂRILOR DE ÎNTREȚINERE 
Certification of maintenance 145.A.50    

11.1   AMC M.A.801 la AMC din Partea M conține mijloace acceptabile de conformitate 
pentru punerea în service a unui Standard de Certificare sau Standard de 
Reparație (SC / SR) de către o organizație aprobată în conformitate cu Partea 
145.  
AMC M.A.801 of the AMC to Part-M contains acceptable means of compliance for the 
release to service of a SC/SR by an organisation approved in accordance with Part-145. 

AMC 
145.A.50 

   

11.2   (a) Un certificat de punere în serviciu (CPS) este eliberat, în numele organizației, 
de personalul de certificare autorizat în mod corespunzător, în cazul în care s-a 
verificat că toate lucrările de întreținere comandate au fost corect efectuate de 
întreprindere conform procedurilor specificate la punctul 145.A.70, ținând cont 
de disponibilitatea și de utilizarea datelor de întreținere specificate la punctul 
145.A.45, și că nu există neconformități cunoscute care să pună în pericol 
siguranța zborului. 
(a) A certificate of release to service shall be issued by appropriately authorised certifying 
staff on behalf of the organisation when it has been verified that all maintenance ordered 
has been properly carried out by the organisation in accordance with the procedures 

145.A.50(a)    
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specified in point 145.A.70, taking into account the availability and use of the maintenance 
data specified in point 145.A.45 and that there are no non-compliances which are known to 
endanger flight safety. 

11.3   „Periclitează siguranța zborului” înseamnă orice situație în care operațiunea 
sigură nu a putut fi asigurată sau care ar putea duce la o condiție nesigură. De 
obicei, include, dar nu se limitează la, fisurarea semnificativă, deformarea, 
coroziunea sau defectarea structurii primare, orice dovadă de ardere, arcuire 
electrică, scurgeri semnificative de fluid hidraulic sau combustibil și orice 
sistem de urgență sau defecțiune totală a sistemului. O directivă privind 
navigabilitatea întârziată pentru conformitate este considerată, de asemenea, un 
pericol pentru siguranța zborului. 
’Endangers the flight safety’ means any instances where safe operation could not be 
assured or which could lead to an unsafe condition. It typically includes, but is not limited to, 
significant cracking, deformation, corrosion or failure of primary structure, any evidence of 
burning, electrical arcing, significant hydraulic fluid or fuel leakage and any emergency 
system or total system failure. An airworthiness directive overdue for compliance is also 
considered a hazard to flight safety. 

AMC 
145.A.50(a) 

   

11.4   (b) Un certificat de punere în serviciu este înaintea zborului, cu ocazia încheierii 
oricăror lucrări de întreținere. 
(b) A certificate of release to service shall be issued before flight at the completion of any 
maintenance. 
 

145.A.50(b)    

11.5   1. Certificatul de punere în serviciu trebuie să conțină următoarea declarație: 
„Certifică faptul că lucrările specificate, cu excepția cazului în care s-a specificat 
altfel, au fost efectuate în conformitate cu Partea 145 și pentru respectiva lucrare 
aeronava / componenta aeronavei este considerată pregătită pentru punerea în 
funcțiune”. 
Trebuie să se facă referire și la numărul de aprobare din Partea 145 a RM. 
1. The certificate of release to service should contain the following statement:  
‘Certifies that the work specified, except as otherwise specified, was carried out in 
accordance with Part-145 and in respect to that work the aircraft/aircraft component is 
considered ready for release to service’.  
Reference should also be made to the EASA Part-145 approval number. 

AMC 
145.A.50(b) 

   

2. Este acceptabil să se utilizeze un certificat alternativ prescurtat de punere în 
serviciu constând în următoarea declarație „Partea 145 punere în serviciu” în loc 
de declarația completă de certificare specificată la punctul 1. Când se utilizează 
certificatul alternativ prescurtat de punere în serviciu, secțiunea introductivă a 
jurnalului tehnic ar trebui să includă un exemplu al declarației complete de 
certificare de la alineatul (1). 
2. It is acceptable to use an alternate abbreviated certificate of release to service consisting 
of the following statement ‘Part-145 release to service’ instead of the full certification 
statement specified in paragraph 1. When the alternate abbreviated certificate of release to 
service is used, the introductory section of the technical log should include an example of 
the full certification statement from paragraph 1. 

   

3. Certificatul de eliberare la service trebuie să se refere la sarcina specificată în 
instrucțiunile titularului sau operatorului TC sau ale programului de întreținere a 
aeronavei, care se poate referi la datele de întreținere. 
3. The certificate of release to service should relate to the task specified in the (S)TC 
holder’s or operator’s instructions or the aircraft maintenance programme which itself may 
cross-refer to maintenance data. 

   

(4) Data la care a fost efectuată această întreținere ar trebui să includă momentul 
în care întreținerea a avut loc relativ la orice limită de viață sau de revizuire în 
ceea ce privește data / orele de zbor / ciclurile / aterizările etc., după caz. 
4. The date such maintenance was carried out should include when the maintenance took 
place relative to any life or overhaul limitation in terms of date/flying hours/cycles/landings 
etc., as appropriate. 

   

5. Atunci când s-a efectuat o întreținere extinsă, este acceptabil ca certificatul de 
eliberare la service să rezume întreținerea, atât timp cât există o referință 
încrucișată unică la pachetul de lucru care conține detalii complete despre 
întreținere efectuată. Informațiile dimensionale trebuie păstrate în evidența 
pachetului de lucru. 
5. When extensive maintenance has been carried out, it is acceptable for the certificate of 
release to service to summarise the maintenance as long as there is a unique cross-
reference to the work package containing full details of maintenance carried out. 
Dimensional information should be retained in the work-pack record. 

   

11.6   (c) Noile defecte sau comenzi de lucrări de întreținere incomplete, identificate în 
cursul întreținerii menționate mai sus, sunt aduse la cunoștința operatorului 
aeronavei, cu scopul precis de a obține aprobarea pentru a remedia aceste 
defecte sau de a completa componentele care lipsesc din comanda de lucrări de 
întreținere. În cazul în care operatorul aeronavei nu este de acord ca această 
întreținere să fie efectuată în conformitate cu dispozițiile de la prezenta literă, 

145.A.50(c)    
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atunci se aplică dispozițiile de la litera (e). 
(c) New defects or incomplete maintenance work orders identified during the above 
maintenance shall be brought to the attention of the aircraft operator for the specific purpose 
of obtaining agreement to rectify such defects or completing the missing elements of the 
maintenance work order. In the case where the aircraft operator declines to have such 
maintenance carried out under this point, point (e) is applicable. 

11.7   (d) La finalizarea oricărei lucrări de întreținere efectuate asupra unei 
componente demontate în prealabil de pe aeronavă, se eliberează un certificat 
de punere în serviciu. Certificatul de autorizare a punerii în serviciu („Formularul 
EASA Form 1” sau echivalentul) menționat în Apendicele II la Anexa I (Partea M) 
constituie certificatul de punere în serviciu al componentei de aeronavă, sub 
rezerva existenței unor dispoziții contrare la punctul M.A.502(b) sau la punctul 
M.A.502(e). În cazul în care o organizație efectuează întreținerea unei 
componente de aeronavă pentru uzul propriu, se poate ca un Formular EASA 
Form 1 sau echivalentul, să nu fie necesar, în funcție de procedurile interne de 
punere în serviciu ale organizației, definite în Manualul de prezentare. 
(d) A certificate of release to service shall be issued at the completion of any maintenance 
on a component whilst off the aircraft. The authorised release certificate ‘EASA Form 1’ 
referred to in Appendix II of Annex I (Part-M) constitutes the component certificate of 
release to service except if otherwise specified in point M.A.502(b) or M.A.502(e). When an 
organisation maintains a component for its own use, an EASA Form 1 may not be 
necessary depending upon the organisation's internal release procedures defined in the 
exposition. 

145.A.50(d)    

11.8   Scopul certificatului este de a punerea ansamblurilor / elementelor / 
componentelor / pieselor (denumite în continuare „articol (e)” după întreținere și 
de a elibera lucrările de întreținere efectuate pe astfel de articole sub aprobarea 
unei autorități competente și de a permite articolele eliminat dintr-o componentă 
aeronavă / aeronavă pentru a fi montat pe o altă componentă de aeronavă / 
aeronavă. 
The purpose of the certificate is to release assemblies/items/components/parts (hereafter 
referred to as ‘item(s)’) after maintenance and to release maintenance work carried out on 
such items under the approval of a competent authority and to allow items removed from 
one aircraft/aircraft component to be fitted to another aircraft/aircraft component. 

AMC1 
145.A.50(d) 

   

Certificatul va fi utilizat în scopuri de export / import, precum și în scopuri 
interne și servește ca certificat oficial pentru articolele de la producătorul / 
organizația de întreținere către utilizatori. 
The certificate is to be used for export/import purposes, as well as for domestic purposes, 
and serves as an official certificate for items from the manufacturer/maintenance 
organisation to users. 

   

Acesta poate fi emis numai de organizații aprobate de autoritatea competentă 
specială în sfera de aplicare a aprobării. 
It can only be issued by organisations approved by the particular competent authority within 
the scope of the approval. 

   

Certificatul poate fi utilizat ca etichetă rotativă prin utilizarea spațiului disponibil 
pe partea din spate a certificatului pentru orice informații suplimentare și 
expedierea articolului cu două copii ale certificatului, astfel încât o copie să 
poată fi returnată în cele din urmă cu elementul către organizația de întreținere. 
Soluția alternativă este de a utiliza etichetele rotabile existente și de a furniza, de 
asemenea, o copie a certificatului. 
The certificate may be used as a rotable tag by utilising the available space on the reverse 
side of the certificate for any additional information and dispatching the item with two copies 
of the certificate so that one copy may be eventually returned with the item to the 
maintenance organisation. The alternative solution is to use existing rotable tags and also 
supply a copy of the certificate. 

   

Un certificat nu trebuie eliberat pentru niciun articol, atunci când se știe că 
articolul nu poate fi verificat, cu excepția cazului în care un articol este supus 
unei serii de procese de întreținere la mai multe organizații de întreținere 
aprobate în conformitate cu Partea 145 și articolul are nevoie de un certificat 
pentru întreținerea anterioară proces desfășurat pentru următoarea organizație 
de întreținere aprobată conform Părții 145 pentru a accepta articolul pentru 
procesele de întreținere ulterioare. Într-un astfel de caz, o declarație clară de 
limitare ar trebui să fie aprobată în blocul 12. 
A certificate should not be issued for any item when it is known that the item is 
unserviceable except in the case of an item undergoing a series of maintenance processes 
at several maintenance organisations approved under Part-145 and the item needs a 
certificate for the previous maintenance process carried out for the next maintenance 
organisation approved under Part-145 to accept the item for subsequent maintenance 
processes. In such a case, a clear statement of limitation should be endorsed in Block 12. 

   

 1. O componentă care a fost întreținută în afara aeronavei are nevoie de 
eliberarea unui certificat de punere în service pentru o astfel de întreținere și a 
unui alt certificat de punere în service, în ceea ce privește instalarea 

AMC2 
145.A.50(d) 
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corespunzătoare a componentei pe aeronavă atunci când are loc o astfel de 
acțiune. 
1. A component which has been maintained off the aircraft needs the issuance of a 
certificate of release to service for such maintenance and another certificate of release to 
service in regard to being installed properly on the aircraft when such action occurs. 
Atunci când o organizație menține o componentă destinată utilizării de către 
aceeași organizație, este posibil să nu fie necesar un Formular AAC Form 1 în 
funcție de procedurile de eliberare internă ale organizației definite în Manualul 
de prezentare a organizației de întreținere. 
When an organisation maintains a component for use by the same organisation, an EASA 
Form 1 may not be necessary depending upon the organisation’s internal release 
procedures defined in the maintenance organisation exposition. 

   

2. În cazul eliberării Formularului AAC Form 1 pentru componentele aflate în 
depozitare înainte ca Partea 145 și Partea 21 să devină efective și să nu fie 
eliberate pe un Formular AAC Form 1 sau echivalent în conformitate cu 
145.A.42(a) sau scoase funcționabile de pe o aeronavă serviseabilă sau o 
aeronavă care a fost retrasă din operare, se aplică următoarele: 
2. In the case of the issue of EASA Form 1 for components in storage before Part-145 and 
Part-21 became effective and not released on an EASA Form 1 or equivalent in accordance 
with 145.A.42(a) or removed serviceable from a serviceable aircraft or an aircraft which has 
been withdrawn from service the following applies: 

   

2.1. Un Formular EASA Form 1 poate fi emis pentru o componentă a aeronavei 
care a fost: 
2.1. An EASA Form 1 may be issued for an aircraft component which has been: 

   

- Menținute înainte ca Partea 145 să devină efectivă sau fabricată înainte ca 
Partea 21 să devină efectivă. 

— Maintained before Part-145 became effective or manufactured before Part-21 became 
effective. 

   

- Uilizată pe o aeronavă și scoasă în stare de funcționare. Exemplele includ 
componente de aeronave închiriate și împrumutate. 
— Used on an aircraft and removed in a serviceable condition. Examples include leased 

and loaned aircraft components. 

   

- Scoasă de pe o aeronavă care a fost retrasă din operare sau de pe aeronave 
care au fost implicate în evenimente anormale, cum ar fi accidente, incidente, 
aterizări dure sau lovituri de trăsnet. 
— Removed from aircraft which have been withdrawn from service, or from aircraft 
which have been involved in abnormal occurrences such as accidents, incidents, heavy 
landings or lightning strikes. 

   

- Menținută de o organizație neaprobată. 
— Maintained by an unapproved organisation. 

   

2.2. O organizație de întreținere evaluată în mod corespunzător, aprobată în 
conformitate cu Partea 145, poate emite un Formular AAC Form 1 așa cum este 
detaliat în prezentul AMC paragrafele 2.5 - 2.9, după caz, în conformitate cu 
procedurile detaliate în expunere, astfel cum au fost aprobate de autoritatea 
competentă. Organizația evaluată corespunzător este responsabilă pentru a se 
asigura că toate măsurile rezonabile au fost luate pentru a se asigura că numai 
componentele aeronavei aprobate și care pot fi reparate sunt emise un Formular 
AAC Form 1 în conformitate cu prezentul alineat. 
2.2. An appropriately rated maintenance organisation approved under Part-145 may issue 
an EASA Form 1 as detailed in this AMC subparagraph 2.5 to 2.9, as appropriate, in 
accordance with procedures detailed in the exposition as approved by the competent 
authority. The appropriately rated organisation is responsible for ensuring that all 
reasonable measures have been taken to ensure that only approved and serviceable 
aircraft components are issued an EASA Form 1 under this paragraph. 

   

2.3. În sensul prezentei AMC 2, o evaluare corespunzătoare înseamnă o 
organizație cu o clasă de aprobare pentru tipul de component sau pentru 
produsul pe care poate fi instalată. 
2.3. For the purposes of this AMC No 2 only, appropriately rated means an organisation with 
an approval class rating for the type of component or for the product in which it may be 
installed. 

   

2.4. Un Formular AAC Form 1 eliberat în conformitate cu prezentul alineat 2 
trebuie eliberat prin semnarea blocului 14b și menționarea „Inspectat / Testat” în 
blocul 11. În plus, blocul 12 trebuie să specifice: 
2.4. An EASA Form 1 issued in accordance with this paragraph 2 should be issued by 
signing in block 14b and stating ‘Inspected/Tested’ in block 11. In addition, block 12 should 
specify: 

   

2.4.1. Când a fost efectuată ultima întreținere și de cine. 
2.4.1. When the last maintenance was carried out and by whom.  

   

2.4.2. Dacă componenta este neutilizată, atunci când componenta a fost    
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fabricată și de către cine cu o referință încrucișată la orice documentație 
originală care trebuie inclusă în formular. 

2.4.2. If the component is unused, when the component was manufactured and by whom 
with a cross-reference to any original documentation which should be included with 
the Form. 

2.4.3. O listă cu toate directivele, reparațiile și modificările privind 
navigabilitatea cunoscute pentu a fi incorporate. Dacă nu se cunosc 
directive de navigabilitate sau reparații sau modificări care au fost 
încorporate, în acest sens aceasta trebuie să fie menționată. 

2.4.3. A list of all airworthiness directives, repairs and modifications known to have been 
incorporated. If no airworthiness directives or repairs or modifications are known to be 
incorporated, then this should be so stated. 

   

2.4.4. Detaliile de viață utilizate pentru piese cu durată limitată de viață, fie 
orice combinație de oboseală, revizie sau durată de depozitare. 

2.4.4. Detail of life used for service life-limited parts being any combination of fatigue, 
overhaul or storage life. 

   

2.4.5. Pentru orice componentă a aeronavei care are propriul său istoric de 
întreținere, faceți referire la registrul de istoric de întreținere special, atâta 
timp cât înregistrarea conține detaliile care altfel ar fi necesare în blocul 12. 
Registrul istoric de întreținere și raportul sau declarația de confirmare a 
acceptării, dacă este cazul, ar trebui să fi atașat la Formularul AAC Form 1. 

2.4.5. For any aircraft component having its own maintenance history record, reference to 
the particular maintenance history record as long as the record contains the details 
that would otherwise be required in block 12. The maintenance history record and 
acceptance test report or statement, if applicable, should be attached to the EASA 
Form 1. 

   

2.4. Componente noi/neutilizate 
2.5. New/unused aircraft components 

   

2.5.1. Orice componentă a aeronavei neutilizată, în stocare fără un Formular 
AAC Form 1 (sau echivalent) până la data / datele efective pentru Partea 21, 
care a fost fabricată de o organizație acceptabilă pentru autoritatea 
competentă la acel moment poate primi un Formular AAC Form 1 de la o 
organizație de întreținere nominală corespunzător aprobată în conformitate 
cu Partea 145. Formularul AAC Form 1 trebuie eliberat în conformitate cu 
următoarele paragrafe, care trebuie incluse într-o procedură din Manualul 
de prezentare a organizației de întreținere. 

2.5.1. Any unused aircraft component in storage without an EASA Form 1 up to the 
effective date(s) for Part-21 that was manufactured by an organisation acceptable to 
the competent authority at that time may be issued with an EASA Form 1 by an 
appropriately rated maintenance organisation approved under Part-145. The EASA 
Form 1 should be issued in accordance with the following subparagraphs which 
should be included in a procedure within the maintenance organisation manual. 

   

Nota 1: Trebuie înțeles că eliberarea unui CRS unei componente de aeronave stocate, dar neutilizate în conformitate cu 
prezentul alineat, reprezintă un CRS de punere în serviciu după o întreținere în conformitate cu Partea 145 și nu un 
CRS de punere în serviciu de producție în conformitate cu Partea 21. Nu este destinat să evite procedura de punere în 
serviciu a producției convenită de statul membru pentru piesele și subansamblurile destinate montării pe linia de 
producție proprie a producătorilor. 

Note 1: It should be understood that the release of a stored but unused aircraft component in accordance with this paragraph represents a 
maintenance release under Part-145 and not a production release under Part-21. It is not intended to bypass the production release 
procedure agreed by the Member State for parts and subassemblies intended for fitment on the manufacturers’ own production line. 

(a) Un raport sau o declarație de testare de acceptare trebuie să fie 
disponibile pentru toate componentele aeronavelor folosite și neutilizate 
care sunt supuse testării de acceptare după fabricare sau întreținere, 
după caz. 

(a) An acceptance test report or statement should be available for all used and unused 
aircraft components that are subjected to acceptance testing after manufacturing or 
maintenance as appropriate. 

    

(b) Componenta aeronavei trebuie să fie inspectată pentru a respecta 
instrucțiunile și limitările producătorului pentru condițiile de depozitare, 
inclusiv orice cerință pentru o durată de viață limitată de depozitare, 
inhibitori, climat controlat și containere de depozitare speciale. În plus 
sau în absența instrucțiunilor specifice de depozitare, componenta 
aeronavei ar trebui inspectată pentru deteriorare, coroziune și scurgeri 
pentru a asigura o stare bună. 

(b) The aircraft component should be inspected for compliance with the manufacturer’s 
instructions and limitations for storage and condition including any requirement for 
limited storage life, inhibitors, controlled climate and special storage containers. In 
addition or in the absence of specific storage instructions the aircraft component 
should be inspected for damage, corrosion and leakage to ensure good condition. 

   

(c) Trebuie stabilită durata de depozitare utilizată a oricărei componente cu    
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durată de viață de depozitare limitată. 
(c) The storage life used of any storage life-limited parts should be established. 

2.5.2. Dacă nu este posibil să se stabilească respectarea satisfăcătoare a 
tuturor condițiilor aplicabile specificate la punctul 2.5.1 literele (a) - (c) 
inclusiv, componenta aeronavei trebuie dezasamblată de o organizație 
evaluată corespunzător și supusă unei verificări pentru directivele de 
navigabilitate încorporate, reparațiile. și modificări și inspectate / testate 
în conformitate cu datele de întreținere pentru a stabili condiții 
satisfăcătoare și, dacă este relevant, toate garniturile, lubrifianții și 
piesele cu viață limitată trebuie înlocuite. După completarea 
satisfăcătoare după reasamblare, se poate emite un Formular AAC Form 
1, în care se precizează ce a fost efectuat și se includ datele de întreținere. 

2.5.2. If it is not possible to establish satisfactory compliance with all applicable conditions 
specified in subparagraph 2.5.1(a) to (c) inclusive, the aircraft component should be 
disassembled by an appropriately rated organisation and subjected to a check for 
incorporated airworthiness directives, repairs and modifications and inspected/tested 
in accordance with the maintenance data to establish satisfactory condition and, if 
relevant, all seals, lubricants and life-limited parts should be replaced. Upon 
satisfactory completion after reassembly, an EASA Form 1 may be issued stating 
what was carried out and the reference of the maintenance data included. 

   

2.6. Componente de aeronavă uzate scoase de pe o aeronavă în serviciu 
2.6. Used aircraft components removed from a serviceable aircraft 

   

2.6.1. Componentele aeronavelor în serviciu scoase de pe o aeronavă 
înregistrată dintr-un stat membru pot fi emise cu un Formular EASA Form 
1 (sau echivalent) de către o organizație evaluată corespunzător, sub 
rezerva respectării prezentului paragraf. 

2.6.1. Serviceable aircraft components removed from a Member State registered aircraft 
may be issued with an EASA Form 1 by an appropriately rated organisation subject to 
compliance with this subparagraph. 

   

(a) Organizația trebuie să se asigure că componenta a fost scoasă de pe 
aeronavă de către o persoană calificată corespunzător. 

(a) The organisation should ensure that the component was removed from the aircraft 
by an appropriately qualified person. 

   

(b) Componenta aeronavei poate fi considerată funcționabilă numai dacă 
ultima operațiune de zbor cu componenta montată nu a evidențiat 
defecțiuni ale componentei / sistemului aferent. 

(b) The aircraft component may only be deemed serviceable if the last flight operation 
with the component fitted revealed no faults on that component/related system. 

   

(c) Componenta aeronavei trebuie inspectată pentru a fi în stare 
satisfăcătoare, inclusiv în special daune, coroziune sau scurgeri și 
respectarea oricăror date suplimentare de întreținere. 

(c) The aircraft component should be inspected for satisfactory condition including in 
particular damage, corrosion or leakage and compliance with any additional 
maintenance data. 

   

(d) Livretul aeronavei ar trebui cercetat pentru orice evenimente neobișnuite 
care ar putea afecta funcționarea componentei aeronavei, cum ar fi 
implicarea în accidente, incidente, aterizări grele sau lovituri de trăsnet. În 
niciun caz, un Formular AAC Form 1 nu poate fi emis în conformitate cu 
prezentul alineat 2.6, dacă se suspectează că componenta aeronavei a 
fost supusă unor tensiuni, temperaturi sau imersii care ar putea afecta 
funcționarea acesteia. 

(d) The aircraft record should be researched for any unusual events that could affect 
the serviceability of the aircraft component such as involvement in accidents, 
incidents, heavy landings or lightning strikes. Under no circumstances may an EASA 
Form 1 be issued in accordance with this paragraph 2.6 if it is suspected that the 
aircraft component has been subjected to extremes of stress, temperatures or 
immersion which could affect its operation. 

   

(e) Un istoric al datelor de întreținere trebuie să fie disponibil pentru toate 
componentele serializate utilizate ale aeronavei. 

(e) A maintenance history record should be available for all used serialised aircraft 
components. 

   

(f) Trebuie stabilită respectarea modificărilor și reparațiilor cunoscute. 
(f) Compliance with known modifications and repairs should be established. 

   

(g) Orele de zbor / ciclurile / aterizările, după caz, pentru orice piese cu 
durată limitată de viață, inclusiv timpul de la revizuirea tehnică adâncă. 

(g) The flight hours/cycles/landings as applicable of any service life-limited parts 
including time since overhaul should be established. 

   

(h) Ar trebui stabilită respectarea directivelor de navigabilitate aplicabile 
cunoscute. 

(h) Compliance with known applicable airworthiness directives should be established. 
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(i) Sub rezerva respectării satisfăcătoare a prezentului paragraf 2.6.1, se 
poate emite un Formular AAC Form 1, care trebuie să conțină informațiile 
specificate la punctul 2.4, inclusiv aeronava deipe care a fost scoasă 
componenta de aeronavă. 

(i) Subject to satisfactory compliance with this subparagraph 2.6.1, an EASA Form 1 
may be issued and should contain the information as specified in paragraph 2.4 
including the aircraft from which the aircraft component was removed. 

   

2.6.2. Componentelor serviciabile scoase de pe o aeronavă înregistrată 
dintr-un stat non-membru li se pot emite un Formular AAC Form 1 numai 
dacă componentele sunt închiriate sau împrumutate de la organizația de 
întreținere aprobată în conformitate cu Partea 145, care păstrează 
controlul stării de navigabilitate a componentelor. Poate fi emis un 
Formular AAC Form 1, care trebuie să conțină informațiile specificate la 
punctul 2.4, inclusiv aeronava de pe care a fost scoasă componenta de 
aronavă. 

2.6.2. Serviceable aircraft components removed from a non-Member State registered 
aircraft may only be issued with an EASA Form 1 if the components are leased or 
loaned from the maintenance organisation approved under Part-145 who retains 
control of the airworthiness status of the components. An EASA Form 1 may be 
issued and should contain the information as specified in paragraph 2.4 including the 
aircraft from which the aircraft component was removed. 

   

2.7. Componente de aeronave uzate scoase de pe o aeronavă retrasă din 
serviciu. Componentelor aeronavelor serviciabile scoase de pe o aeronavă 
înregistrată retrasă din serviciu li se pot emite un Formular AAC Form 1 de către 
o organizație de întreținere aprobată în conformitate cu Partea 145 sub rezerva 
respectării prezentului paragraf. 
2.7. Used aircraft components removed from an aircraft withdrawn from service. Serviceable 
aircraft components removed from a Member State registered aircraft withdrawn from 
service may be issued with an EASA Form 1 by a maintenance organisation approved under 
Part-145 subject to compliance with this subparagraph. 

   

(a) Aeronavele retrase din serviciu sunt uneori demontate pentru piese de 
schimb. Aceasta este considerată o activitate de întreținere și trebui să fie 
realizată sub controlul unei organizații aprobate în conformitate cu Partea 
145, care utilizează proceduri aprobate de autoritatea competentă. 

(a) Aircraft withdrawn from service are sometimes dismantled for spares. This is 
considered to be a maintenance activity and should be accomplished under the control 
of an organisation approved under Part-145, employing procedures approved by the 
competent authority. 

   

(b) Pentru a fi eligibile pentru instalare, componentelor scoase de pe aeronavă 
li se pot fi emise  un Formular AAC Form 1 de către o organizație evaluată 
corespunzător, în urma unei evaluări satisfăcătoare. 

(b) To be eligible for installation, components removed from such aircraft may be issued 
with an EASA Form 1 by an appropriately rated organisation following a satisfactory 
assessment. 

   

(c) Evaluarea va trebui să satisfacă cel puțin, standardele prevăzute la 
punctele 2.5 și 2.6, după caz. Acest lucru trebuie să includă, acolo unde este 
cunoscut, posibilă racordare a întreținerii programate care ar putea fi 
necesară pentru a respecta programul de întreținere aplicabil aeronavei pe 
care urmează să fie instalată componenta. 

(c) As a minimum, the assessment will need to satisfy the standards set out in paragraphs 
2.5 and 2.6 as appropriate. This should, where known, include the possible need for 
the alignment of scheduled maintenance that may be necessary to comply with the 
maintenance programme applicable to the aircraft on which the component is to be 
installed. 

   

(d) Indiferent dacă aeronava deține un certificat de navigabilitate sau nu, 
organizația responsabilă pentru certificarea oricărei componente scoase de 
pe aeronave trebuie să se asigure că modul în care componentele au fost 
scoase și depozitate sunt compatibile cu standardele cerute de Partea 145. 

(d) Irrespective of whether the aircraft holds a certificate of airworthiness or not, the 
organisation responsible for certifying any removed component should ensure that the 
manner in which the components were removed and stored are compatible with the 
standards required by Part-145. 

   

(e) Trebui formulat un plan structurat pentru controlul procesului de 
dezasamblare a aeronavei. Demontarea trebuie să fie realizată de o 
organizație evaluată corespunzător, sub supravegherea personalului de 
certificare, care se va asigura că componentele aeronavei sunt scoase și 
documentate într-o manieră structurată în conformitate cu datele de 
întreținere și planul de demontare corespunzător. 

(e) A structured plan should be formulated to control the aircraft disassembly process. 
The disassembly is to be carried out by an appropriately rated organisation under the 
supervision of certifying staff who will ensure that the aircraft components are removed 
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and documented in a structured manner in accordance with the appropriate 
maintenance data and disassembly plan. 

(f) Toate defectele înregistrate ale aeronavei trebuie revizuite și trebuie luate în 
considerare efectele posibile pe care acestea le pot avea atât asupra 
funcțiilor normale, cât și ale funcției de așteptare ale componentelor scoase. 

(f) All recorded aircraft defects should be reviewed and the possible effects these may 
have on both normal and standby functions of removed components are to be 
considered. 

   

(g) Documentația de control dedicată trebuie utilizată în detaliu în planul de 
dezasamblare, pentru a facilita înregistrarea tuturor acțiunilor de întreținere 
și a componentelor scoase, efectuate în timpul procesului de demontare. 
Componentele care sunt considerate neservizabile trebuie să fie identificate 
ca atare și plasate în carantină în așteptarea unei decizii cu privire la 
acțiunile care trebuie luate. Înregistrările întreținerii efectuate pentru a 
stabili capacitatea de servicibilitate fac parte din istoricul de întreținere a 
componentelor. 

(g) Dedicated control documentation is to be used as detailed by the disassembly plan, to 
facilitate the recording of all maintenance actions and component removals performed 
during the disassembly process. Components found to be unserviceable are to be 
identified as such and quarantined pending a decision on the actions to be taken. 
Records of the maintenance accomplished to establish serviceability are to form part of 
the component maintenance history. 

   

(h) Facilitățile corespunzătoare ale Părții 145 pentru scoaterea și depozitarea 
componentelor scoase trebuie să includă condiții de mediu adecvate, 
iluminat, echipamente de acces, scule pentru aeronave și instalații de 
depozitare pentru lucrările care urmează să fie întreprinse. Deși poate fi 
acceptat scoaterea componentelor, în condițiile de mediu locale, fără a 
beneficia de o instalație închisă, demontarea ulterioară (dacă este necesar) 
și depozitarea componentelor trebuie să fie în conformitate cu 
recomandările producătorului. 

(h) Suitable Part-145 facilities for the removal and storage of removed components are to 
be used which include suitable environmental conditions, lighting, access equipment, 
aircraft tooling and storage facilities for the work to be undertaken. While it may be 
acceptable for components to be removed, given local environmental conditions, 
without the benefit of an enclosed facility, subsequent disassembly (if required) and 
storage of the components should be in accordance with the manufacturer’s 
recommendations. 

   

2.8. Componente uzate de aeronave întreținute de organizații neaprobate în 
conformitate cu Partea 145. Pentru componentele folosite, întreținute de o 
organizație de întreținere, care nu este aprobată în Partea 145, trebuie să se 
acorde atenție cuvenită înainte de acceptarea acestor componente. În astfel de 
cazuri, o organizație de întreținere evaluată corespunzător, aprobată în 
conformitate cu Partea 145, ar trebui să stabilească condiții satisfăcătoare prin: 
2.8. Used aircraft components maintained by organisations not approved in accordance with 
Part-145. For used components maintained by a maintenance organisation not approved 
under Part-145, due care should be taken before acceptance of such components. In such 
cases an appropriately rated maintenance organisation approved under Part-145 should 
establish satisfactory conditions by: 

   

(a) demontarea componentei pentru o inspecție suficientă în conformitate cu 
datele de întreținere corespunzătoare; 

(a) dismantling the component for sufficient inspection in accordance with the appropriate 
maintenance data; 

   

(b) înlocuirea tuturor componentelor limită de viață a serviciului atunci când 
nu există dovezi satisfăcătoare de viață utilizate și / sau componentele sunt 
într-o stare nesatisfăcătoare; 

(b) replacing all service life-limit components when no satisfactory evidence of life used is 
available and/or the components are in an unsatisfactory condition; 

   

(c) reasamblarea și testarea, după caz, a componentei; 
(c) reassembling and testing as necessary the component; 

   

(d) completarea tuturor cerințelor de certificare specificate la 145.A.50. 
(d) completing all certification requirements as specified in 145.A.50. 

   

2.9. Componente folosite scoase de pe o aeronavă implicată într-un accident sau 
incident. Acestor componente trebuie să li se emită un Formular AAC Form 1, 
numai atunci când sunt prelucrate în conformitate cu punctul 2.7 și cu un ordin 
de lucru specific, inclusiv toate testele și inspecțiile suplimentare considerate 
necesare în urma accidentului sau incidentului. Un astfel de ordin de lucru poate 
solicitat de la titularul TC sau de la producătorul original, după caz. Acest ordin 
de lucru trebuie să fie menționat în blocul 12. 
2.9. Used aircraft components removed from an aircraft involved in an accident or incident. 
Such components should only be issued with an EASA Form 1 when processed in 
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accordance with paragraph 2.7 and a specific work order including all additional necessary 
tests and inspections deemed necessary by the accident or incident. Such a work order may 
require input from the TC holder or original manufacturer as appropriate. This work order 
should be referenced in block 12. 

Notă: Exemple de date care trebuie introduse în acest bloc, după caz, sunt prezentate în GM 145.A.50(d) Formularul EASA Form 
1, Blocul 12 „Observații”. 
Note: Examples of data to be entered in this block as appropriate are given in GM 145.A.50(d) EASA Form 1 Block 12 ‘Remarks’ 
11.9   (e) Prin derogare de la dispozițiile de la litera (a), în cazul în care organizația nu 

poate să termine întreaga lucrare de întreținere comandată, ea poate elibera un 
certificat de punere în serviciu, în cadrul limitărilor de aeronavă autorizate. 
Organizația menționează o astfel de situație în certificatul de punere în serviciu 
al aeronavei, înaintea eliberării acestui certificat. 
(e) By derogation to point (a), when the organisation is unable to complete all maintenance 
ordered, it may issue a certificate of release to service within the approved aircraft 
limitations. The organisation shall enter such fact in the aircraft certificate of release to 
service before the issue of such certificate. 

145.A.50(e)    

11.1   1. Imposibilitatea de a stabili conformitatea deplină cu sub-paragraful Partea 
145.A.50(a) înseamnă că întreținerea solicitată de către operatorul de aeronave 
nu a putut fi finalizată, fie datorită stopării perioadei disponibile pentru 
întreținerea aeronavei pentru verificarea programată sau în virtutea stării 
aeronavei care necesită întreținere suplimentară. 
1. Being unable to establish full compliance with sub-paragraph Part-145.A.50(a) means 
that the maintenance required by the aircraft operator could not be completed due either to 
running out of available aircraft maintenance downtime for the scheduled check or by virtue 
of the condition of the aircraft requiring additional maintenance downtime. 

AMC 
145.A.50(e) 

   

2. Operatorul de aeronave este responsabil să se asigure că întreținerea 
necesară a fost efectuată înainte de zbor și, prin urmare, 145.A.50(e) impune ca 
acest operator să fie informat în cazul în care respectarea completă a 
dispozițiilor 145.A.50(a) nu poate fi realizat în limitele operatorului. Dacă 
operatorul este de acord cu amânarea conformității complete, atunci certificatul 
de eliberare a serviciului poate fi eliberat sub rezerva detaliilor amânării, inclusiv 
a autorității operatorului, fiind avizat pe certificat. 
 
2. The aircraft operator is responsible for ensuring that all required maintenance has been 
carried out before flight and therefore 145.A.50(e) requires such operator to be informed in 
the case where full compliance with 145.A.50(a) cannot be achieved within the operator’s 
limitations. If the operator agrees to the deferment of full compliance, then the certificate of 
release to service may be issued subject to details of the deferment, including the operator’s 
authority, being endorsed on the certificate. 

   

Notă: Indiferent dacă operatorul de aeronave are sau nu autoritatea de a amâna întreținerea este o problemă între operatorul de 
aeronave și autoritatea competentă a statului de înregistrare sau a statului operatorului, după caz. În cazul în care există 
îndoieli cu privire la o astfel de decizie a operatorului, organizația de întreținere aprobată trebuie să informeze autoritatea 
competentă cu privire la această îndoială, înainte de a emite certificatul de punere în service. Acest lucru va permite acestei 
autorități competente să investigheze problema cu autoritatea competentă a statului de înregistrare sau a statului 
operatorului, după caz. 

Note: Whether or not the aircraft operator does have the authority to defer maintenance is an issue between the aircraft operator and the 
competent authority of the State of Registry or State of operator, as appropriate. In case of doubt concerning such a decision of the operator, 
the approved maintenance organisation should inform its competent authority on such doubt, before issuing the certificate of release to 
service. This will allow this competent authority to investigate the matter with the competent authority of the State of Registry or the State of 
the operator as appropriate. 

 3. Procedura trebuie să atragă atenția asupra faptului că 145.A.50(a) nu permite, 
în mod normal, eliberarea unui certificat de punere în serviciu în cazul 
neconformității și ar trebui să precizeze care este acțiunea mecanicului, 
supraveghetorului și certificării personalul ar trebui să ia pentru a aduce 
problema în atenția departamentului sau a persoanei responsabile de 
coordonarea tehnică cu operatorul de aeronave, astfel încât problema să poată fi 
discutată și soluționată cu operatorul de aeronave. În plus, persoana 
(persoanele) corespunzătoare, specificată la 145.A.30(b), trebuie să fie informată 
în scris despre astfel de situații posibile de neconformitate, iar aceasta trebuie 
să fie inclusă în procedură. 
3. The procedure should draw attention to the fact that 145.A.50(a) does not normally permit 
the issue of a certificate of release to service in the case of non-compliance and should 
state what action the mechanic, supervisor and certifying staff should take to bring the 
matter to the attention of the relevant department or person responsible for technical co-
ordination with the aircraft operator so that the issue may be discussed and resolved with 
the aircraft operator. In addition, the appropriate person(s) as specified in 145.A.30(b) 
should be kept informed in writing of such possible non-compliance situations and this 
should be included in the procedure. 

    

11.1   (f) Prin derogare de la dispozițiile de la litera (a) și de la punctul 145.A.42, în 
cazul în care o aeronavă este imobilizată la sol într-un alt loc decât stația de 
întreținere de linie principală sau baza de întreținere principală din cauză că nu 

145.A.50(f)     
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este disponibilă o componentă împreună cu certificatul de punere în serviciu 
corespunzător, se permite montarea temporară a unei componente fără 
certificatul de punere în serviciu corespunzător, pentru un număr maxim de 30 
de ore de zbor sau până când aeronava revine pentru prima dată la stația de linie 
principală sau la baza de întreținere principală, oricare din aceste două situații s-
ar produce prima, cu condiția obținerii acordului operatorului aeronavei și cu 
condiția ca respectiva componentă să aibă un certificat de punere în serviciu 
corespunzător sau dacă nu, să fie conformă cu toate cerințele de întreținere și 
de exploatare aplicabile. Aceste componente sunt demontate înaintea sfârșitului 
perioadei menționate mai sus, cu excepția cazului în care, între timp, s-a obținut 
un certificat de punere în serviciu corespunzător, în conformitate cu dispozițiile 
de la litera (a) și de la punctul 145.A.42. 
(f) By derogation to points (a) and 145.A.42, when an aircraft is grounded at a location other 
than the main line station or main maintenance base due to the non-availability of a 
component with the appropriate release certificate, it is permissible to temporarily fit a 
component without the appropriate release certificate for a maximum of 30 flight hours or 
until the aircraft first returns to the main line station or main maintenance base, whichever is 
the sooner, subject to the aircraft operator agreement and said component having a suitable 
release certificate but otherwise in compliance with all applicable maintenance and 
operational requirements. Such components shall be removed by the above prescribed time 
limit unless an appropriate release certificate has been obtained in the meantime under 
points (a) and 145.A.42. 

11.1   1. Certificatul de punere în serviciu adecvat înseamnă un certificat care prevede 
clar că componenta aeronavei este funcționabilă; care specifică clar organizația 
care eliberează respectiva componentă împreună cu detalii ale autorității sub a 
cărei aprobare funcționează organizația, inclusiv aprobarea sau referința de 
autorizare. 
1. Suitable release certificate means a certificate which clearly states that the aircraft 
component is serviceable; that clearly specifies the organisation releasing said component 
together with details of the authority under whose approval the organisation works including 
the approval or authorisation reference. 

AMC 
145.A.50(f) 

   

2. Respectarea tuturor celorlalte Părți 145 și a cerințelor operatorului înseamnă a 
face o înscriere adecvată în jurnalul tehnic al aeronavei, verificând respectarea 
standardelor de proiectare de tip, modificări, reparații, directive privind 
navigabilitatea, limitările de viață și starea componentei aeronavei, plus 
informații despre locul, când și de ce aeronava a fost pusă la pământ. 
2. Compliance with all other Part-145 and operator requirements means making an 
appropriate entry in the aircraft technical log, checking for compliance with type design 
standards, modifications, repairs, airworthiness directives, life limitations and condition of 
the aircraft component plus information on where, when and why the aircraft was grounded. 

   

12
. 

ÎNREGISTRĂRI ALE LUCRĂRILOR DE ÎNTREȚINERE ȘI ALE EXAMINĂRILOR 
NAVIGABILITĂȚII 
Maintenance and airworthiness review records 

145.A.55 
   

12.1   (a) Organizația înregistrează toate detaliile lucrărilor de întreținere efectuate. 
Organizația păstrează cel puțin înregistrările necesare pentru a demonstra 
îndeplinirea tuturor cerințelor pentru emiterea certificatului de punere în 
serviciu, inclusiv a documentelor de punere în serviciu ale subcontractantului, 
precum și pentru emiterea oricărui certificat și a oricărei recomandări de 
examinare a navigabilității. 
(a) The organisation shall record all details of maintenance work carried out. As a minimum, 
the organisation shall retain records necessary to prove that all requirements have been met 
for the issue of the certificate of release to service, including subcontractor's release 
documents, and for the issue of any airworthiness review certificate and recommendation. 

145.A.55(a)    

12.2   (b) Organizația furnizează operatorului aeronavei o copie a fiecărui certificat de 
punere în serviciu, precum și o copie a oricăror date specifice privind 
repararea/modificarea utilizate pentru reparațiile/ modificările efectuate. 
(b) The organisation shall provide a copy of each certificate of release to service to the 
aircraft operator, together with a copy of any specific repair/modification data used for 
repairs/modifications carried out. 

145.A.55(b)    

12.3   (c) Organizația păstrează o copie a tuturor înregistrărilor detaliate ale lucrărilor 
de întreținere și a oricăror date conexe privind întreținerea, timp de trei ani de la 
data la care aeronavele sau componentele de aeronavă care au făcut obiectul 
lucrărilor de întreținere au fost repuse în serviciu de organizație. În plus, aceasta 
păstrează o copie a tuturor înregistrărilor referitoare la emiterea de recomandări 
și certificate de examinare a navigabilității, timp de 3 (trei) ani de la data emiterii 
și furnizează o copie a acestora proprietarului aeronavei. 
(c) The organisation shall retain a copy of all detailed maintenance records and any 
associated maintenance data for three years from the date the aircraft or component to 
which the work relates was released from the organisation. In addition, it shall retain a copy 
of all the records related to the issue of airworthiness review certificates and 

145.A.55(c)    
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recommendations for three years from the date of issue and shall provide a copy of them to 
the owner of the aircraft. 
1. Înregistrările vizate se păstrează astfel încât să fie protejate contra 
deteriorării, modificării și furtului. 
1. The records under this point shall be stored in a manner that ensures protection from 

damage, alteration and theft. 

145.A.55(c)(1)    

2. Toate elementele de hardware folosite pentru copiile de siguranță (discuri, 
benzi etc.) sunt stocate într-un loc diferit de cel care conține datele (discurile, 
benzile etc.) de lucru, într-un mediu care să garanteze că respectivele copii vor 
rămâne într-o stare bună. 
2. Computer backup discs, tapes etc. shall be stored in a different location from that 

containing the working discs, tapes etc., in an environment that ensures they remain in 
good condition. 

145.A.55(c)(2)    

3. În cazul în care o întreprindere autorizată conform prezentei Anexe (Partea 
145) își încetează activitatea, toate înregistrările păstrate referitoare la întreținere 
aferente ultimilor trei ani se predau noului proprietar sau client al respectivei 
aeronave sau componente de aeronavă sau se depozitează conform indicațiilor 
autorității competente. 
3. Where an organisation approved under this Annex (Part-145) terminates its operation, all 

retained maintenance records covering the last three years shall be distributed to the last 
owner or customer of the respective aircraft or component or shall be stored as specified 
by the competent authority. 

145.A.55(c)(3)    

Notă: Forma și condițiile de păstrarea înregistrărilor detaliate ale lucrărilor de întreținere și a oricăror date conexe privind 
întreținerea, sunt prezentate în GM 145.A.55(a). 

Note: Form and conditions of keeping detailed records of maintenance and any associated data maintenance, are given in GM 145.A.55(a). 
12.4   Datele de întreținere asociate sunt informații specifice, cum ar fi date despre 

reparații și modificări. Acest lucru nu necesită păstrarea tuturor manualelor de 
întreținere a aeronavelor, a manualului de întreținere a componentelor, a IPC 
etc., eliberate de titularul TC sau deținătorul STC. Înregistrările de întreținere 
trebuie să se refere la starea de revizuire a datelor utilizate. 
Associated maintenance data is specific information such as repair and modification data. 
This does not necessarily require the retention of all Aircraft Maintenance Manual, 
Component Maintenance Manual, IPC etc issued by the TC holder or STC holder. 
Maintenance records should refer to the revision status of the data used. 

AMC 
145.A.55(c) 

   

13
. 

RAPORTAREA EVENIMENTELOR 
Occurrence reporting 145.A.60    

13.1   (a) Organizația prezintă raportări:  
(a) The organisation shall report to: 

145.A.60(a)    

- autorităţii competente, 
- the competent authority, 

   

- statului de înmatriculare, 
- the state of registry and 

   

- organizaţiei care răspunde de proiectarea aeronavei sau a componentei de 
aeronavă (deţinătorului de TC sau STC), 

- the organisation responsible for the design of the aircraft or component (holder of TC or 
STC) 

   

- operatorului, când organizaţia este contractată de acesta, conform 
145.A.60(d), 

- - the operator, when the organization is contracted by him, in accordance with 145.A.60 
(d), 

   

- asupra oricărei stări a unei aeronave sau a unei componente a aeronavei în 
legătură cu care organizația constatată că a provocat sau poate să provoace o 
situație periculoasă, reprezentând un risc major pentru siguranța zborului. 

- any condition of the aircraft or component identified by the organisation that has resulted 
or may result in an unsafe condition that hazards seriously the flight safety. 

   

AMC 20-8 Mijloace generale de conformitate acceptabile pentru navigabilitatea 
produselor, pieselor și aparatelor oferă îndrumări suplimentare privind 
raportarea evenimentelor. 
AMC 20-8 General Acceptable Means of Compliance for Airworthiness of Products, Parts 
and Appliances provides further guidance on occurrence reporting. 

AMC 
145.A.60(a) 

   

Notă: Organizația responsabilă pentru design-ul este în mod normal, titularul TC a aeronavei, motor sau elice și / sau dacă se 
cunoaște titularul STC (vezi GM 145.A.60(a)). 

Note: The organisation responsible for the design is normally the TC holder of the aircraft, engine or propeller and/or if known the STC holder (see 
GM 145.A.60(a)). 

13.2   (b) Organizația stabilește un sistem intern de raportare a evenimentelor, după 
cum se detaliază în manualul de prezentare permițând colectarea și evaluarea 
acestor raportări, inclusiv evaluarea și extragerea evenimentelor de raportat în 
conformitate cu litera (a). Această procedură identifică tendințele negative, 
acțiunile corective întreprinse sau care urmează să fie întreprinse de către 
organizație pentru a semnala deficiențele și a include o evaluare a tuturor 

145.A.60(b)    
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informațiilor relevante cunoscute, referitoare la aceste evenimente, precum și o 
metodă pentru a face să circule informațiile, dacă acest lucru este necesar. 
(b) The organisation shall establish an internal occurrence reporting system as detailed in 
the exposition to enable the collection and evaluation of such reports, including the 
assessment and extraction of those occurrences to be reported under point (a). This 
procedure shall identify adverse trends, corrective actions taken or to be taken by the 
organisation to address deficiencies and include evaluation of all known relevant information 
relating to such occurrences and a method to circulate the information as necessary. 

13.3   1. Scopul raportării evenimentelor este de a identifica factorii care contribuie la 
incidente și de a face sistemul imun la erori similare. 
1. The aim of occurrence reporting is to identify the factors contributing to incidents, and to 
make the system resistant to similar errors. 

AMC 
145.A.60(b) 

   

2. Un sistem de raportare a evenimentelor trebuie să permită și să încurajeze 
raportarea gratuită și sinceră a oricărei eventuale (potențial) legate de siguranță. 
Acest lucru va fi facilitat de instituirea unei culturi juste. O organizație trebuie să 
se asigure că personalul nu este pedepsit în mod necorespunzător pentru 
raportare sau cooperare cu investigațiile de apariție. 
2. An occurrence reporting system should enable and encourage free and frank reporting of 
any (potentially) safety related occurrence. This will be facilitated by the establishment of a 
just culture. An organisation should ensure that personnel are not inappropriately punished 
for reporting or co-operating with occurrence investigations. 

   

3. Procesul de raportare internă trebuie să fie în cerc închis, asigurându-se că 
acțiunile sunt luate intern pentru a aborda pericolele de siguranță. 
3. The internal reporting process should be closed-loop, ensuring that actions are taken 
internally to address safety hazards. 

   

4. Feedback-ul către raportori, atât individual, cât și mai general, este important 
pentru a asigura susținerea continuă a sistemului. 
4. Feedback to reportees, both on an individual and more general basis, is important to 
ensure their continued support for the scheme. 

   

13.4   (c) Organizația întocmește aceste raportări în conformitate cu modalitatea 
stabilită de către AAC RM și se asigură că ele conțin toate informațiile relevante 
referitoare la starea și la constatările de evaluare cunoscute de organizație. 
(c) The organisation shall make such reports in a form and manner established by the 
Agency and ensure that they contain all pertinent information about the condition and 
evaluation results known to the organisation. 

145.A.60(c)    

Notă: Conținutul fiecărei  informații inclusă în raport este prezentat în GM 145.A.60(c). 
Note: The content of each information included in the report are given in GM 145.A.60(c). 
13.5   (d) În cazul în care organizația este contractată de un operator comercial pentru 

a efectua întreținerea, organizația raportează totodată operatorului orice stare 
care afectează aeronava sau o componentă a aeronavei operatorului. 
(d) Where the organisation is contracted by a commercial operator to carry out 
maintenance, the organisation shall also report to the operator any such condition affecting 
the operator's aircraft or component. 

145.A.60(d)    

13.6   (e) Organizația întocmește aceste raportări cât mai curând cu putință, dar în 
orice caz în termen de 72 de ore după ce organizația a identificat situația care 
face obiectul raportului. 
(e) The organisation shall produce and submit such reports as soon as practicable but in 
any case, within 72 hours of the organisation identifying the condition to which the report 
relates. 

145.A.60(e)    

14
. 

POLITICA ÎN DOMENIUL SIGURANȚEI ȘI AL CONTROLULUI CALITĂȚII, 
PROCEDURA DE ÎNTREȚINERE ȘI SISTEMUL DE CONTROL AL CALITĂȚII  
Safety and quality policy, maintenance procedures and quality system 

145.A.65 
   

14.1   (a) Organizația pune în practică o politică de siguranță și de control al calității pe 
care urmează să o includă în specificații, în conformitate cu 145.A.70. 
(a) The organisation shall establish a safety and quality policy for the organisation to be 
included in the exposition under point 145.A.70. 

145.A.65(a)    

14.2   Politica de siguranță și calitate trebuie să includă cel puțin o declarație care să 
angajeze organizația la: 
The safety and quality policy should as a minimum include a statement committing the 
organisation to: 

AMC 
145.A.65(a) 

   

- Recunoașterea siguranței ca primordială în orice moment; 
- Recognise safety as a prime consideration at all times; 

   

- Aplicarea principiilor factorilor umani; 
- Apply Human factors principles; 

   

- Încurajarea personalului de a raporta erori legate de întreținere / incidente; 
- Encourage personnel to report maintenance related errors/incidents; 

   

- Recunoașterea, că conformitatea cu procedurile, standardele de calitate, 
standardele de siguranță și reglementările este de datoria întregului personal; 

- Recognise that compliance with procedures, quality standards, safety standards and 
regulations is the duty of all personnel; 
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- Recunoașterea necesităţii ca întreg personalul să coopereze cu auditorii de 
calitate. 

— Recognise the need for all personnel to cooperate with the quality auditors. 

   

14.3   (b) Organizația instituie proceduri aprobate de AAC RM, ținând cont de factorii 
umani și de performanțele umane, pentru a garanta existența unor bune practici 
de întreținere și conformitatea cu cerințele aplicabile stabilite la punctele 
145.A.25-145.A.95. Procedurile prevăzute la prezenta literă: 
(b) The organisation shall establish procedures agreed by the competent authority taking 
into account human factors and human performance to ensure good maintenance practices 
and compliance with the applicable requirements established in 145.A.25 to 145.A.95. The 
procedures under this point shall: 

145.A.65(b)    

1. Procedurile de întreținere trebuie să fie actualizate astfel încât să reflecte cele 
mai bune practici din cadrul organizației. Este responsabilitatea tuturor 
angajaților organizației să raporteze orice diferențe prin mecanismele interne de 
raportare a evenimentelor. 
1. Maintenance procedures should be held current such that they reflect best practice within 
the organisation. It is the responsibility of all organisation’s employees to report any 
differences via their organisation’s internal occurrence reporting mechanisms. 

AMC 
145.A.65(b) 

   

2. Toate procedurile și modificările la aceste proceduri trebuie verificate și 
validate înainte de utilizare, acolo unde este posibil. 
2. All procedures, and changes to those procedures, should be verified and validated before 
use where practicable. 

   

3. Toate procedurile tehnice trebuie să fie proiectate și prezentate în 
conformitate cu principiile factorilor umani buni. 
3. All technical procedures should be designed and presented in accordance with good 
human factors principles. 

   

1. garantează că între organizație și întreprinderea care solicită întreținerea s-au 
convenit un contract sau o comandă de lucru clare, pentru a defini cu claritate 
lucrările de întreținere care urmează să fie efectuate, astfel încât aeronava și 
componentele să poată fi puse în serviciu în conformitate cu punctul 145.A.50; 
și 

1. ensure that a clear work order or contract has been agreed between the organisation and 
the organisation requesting maintenance to clearly establish the maintenance to be carried 
out so that aircraft and components may be released to service in accordance with 
145.A.50; and, 

145.A.65(b)(1)    

Notă: GM 145.A.65(b)(1), cu referință la Apendicele XI la AMC M.A.708 (c), oferă îndrumări cu privire la elementele care trebuie 
luate în considerare pentru contractul de întreținere între CAMO și organizația de întreținere, de care organizația de 
întreținere Partea 145 trebuie să țină seama pentru a se asigura că a fost încheiat un contract sau un ordin de lucru clar 
înainte de furnizarea serviciilor de întreținere. 

Note: GM 145.A.65 (b) (1), with reference to Appendix XI to AMC MA708 (c), provides guidance on the elements to be considered for the 
maintenance contract between CAMO and the maintenance organization, of which maintenance organization Part 145 must take into 
account to ensure that a clear contract or work order has been concluded before the provision of maintenance services.. 

14.4   2. acoperă toate aspectele legate de efectuarea lucrărilor de întreținere, inclusiv 
furnizarea și controlul unor servicii specializate și stabilește standardele 
conform cărora întreprinderea intenționează să lucreze. 

2. cover all aspects of carrying out maintenance, including the provision and control of 
specialised services and lay down the standards to which the organisation intends to work. 

145.A.65(b)(2)    

14.5   Serviciile specializate includ orice activitate de specialitate, cum ar fi, dar fără a 
se limita la testarea nedistructivă care necesită abilități și / sau calificări 
particulare. 145.A.30(f) acoperă calificarea personalului, dar, în plus, este 
necesar să se stabilească proceduri de întreținere care să acopere controlul 
oricărui proces specializat. 
Specialised services include any specialised activity, such as, but not limited to non-
destructive testing requiring particular skills and/or qualification. 145.A.30(f) covers the 
qualification of personnel but, in addition, there is a need to establish maintenance 
procedures that cover the control of any specialised process. 

AMC 
145.A.65(b)(2) 

   

14.6   (c) Organizația pune la punct un sistem de control al calității care include: 
(c) The organisation shall establish a quality system that includes the following: 

145.A.65(c)    

14.7   1. Audituri independente cu scopul de a monitoriza conformitatea cu 
standardele impuse pentru aeronave/componente de aeronavă și caracterul 
adecvat al procedurilor, pentru a se asigura că aceste proceduri invocă bune 
practici de întreținere și navigabilitatea aeronavei/componentelor de aeronavă. 
În cazul celor mai mici organizații, auditul independent, care face parte din 
sistemul calității, poate fi subcontractat unei alte organizații autorizate în 
conformitate cu prezenta Parte sau unei persoane având cunoștințe tehnice 
corespunzătoare și o experiență satisfăcătoare dovedită în domeniul auditului; 
și 
1. Independent audits in order to monitor compliance with required aircraft/aircraft 
component standards and adequacy of the procedures to ensure that such procedures 
invoke good maintenance practices and airworthy aircraft/aircraft components. In the 

145.A.65(c)(1)    
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smallest organisations the independent audit part of the quality system may be contracted to 
another organisation approved under this Part or a person with appropriate technical 
knowledge and proven satisfactory audit experience; and 

14.8   1. Obiectivele principale ale sistemului calității sunt de a permite organizației să 
se asigure că poate livra un produs sigur și că organizația rămâne în 
conformitate cu Reglementările. 
1. The primary objectives of the quality system are to enable the organisation to ensure that 
it can deliver a safe product and that organisation remains in compliance with the 
requirements. 

AMC 
145.A.65(c)(1) 

   

2. Un element esențial al sistemului calității este auditul independent. 
2. An essential element of the quality system is the independent audit. 

   

3. Auditul independent este un proces obiectiv de verificare a eșantionului de 
rutină a tuturor aspectelor capacității organizației de a efectua întreținerea la 
standardele cerute și include o prelevare de probe de produse, deoarece acesta 
este rezultatul final al procesului de întreținere. Reprezintă o imagine de 
ansamblu obiectivă a activităților complete de întreținere și este destinată să 
completeze cerința de la 145.A.50(a), cerința de certificare a personalului să fie 
satisfăcut, că toată întreținerea necesară a fost efectuată corect înainte de 
eliberarea certificatului de punere în serviciu. Auditurile independente trebuie să 
includă un procent de audituri aleatorii efectuate în mod eșantion atunci când se 
efectuează întreținerea. Aceasta înseamnă unele audituri efectuate în timpul 
nopții pentru acele organizații care lucrează noaptea. 
3. The independent audit is an objective process of routine sample checks of all aspects of 
the organisation’s ability to carry out all maintenance to the required standards and includes 
some product sampling as this is the end result of the maintenance process. It represents 
an objective overview of the complete maintenance related activities and is intended to 
complement the 145.A.50(a) requirement for certifying staff to be satisfied that all required 
maintenance has been properly carried out before issue of the certificate of release to 
service. Independent audits should include a percentage of random audits carried out on a 
sample basis when maintenance is being carried out. This means some audits during the 
night for those organisations that work at night. 

   

4. Cu excepția celor specificate la subpunctele 7 și 9, auditul independent 
trebuie să se asigure că toate aspectele conformității Părții 145 sunt verificate la 
fiecare 12 luni și pot fi efectuate ca un exercițiu unic complet sau subdivizate în 
perioada de 12 luni, în conformitate cu cu un plan programat. Auditul 
independent nu necesită verificarea fiecărei proceduri pe fiecare linie de 
produse atunci când se poate dovedi că procedura particulară este comună mai 
multor linii de produse, iar procedura a fost verificată la fiecare 12 luni, fără 
constatări. În cazul în care au fost identificate constatările, procedura specială 
trebuie să fie verificată pe alte linii de produse până când rezultatele au fost 
rectificate, după care procedura de audit independent poate reveni la 12 lunar 
pentru procedura particulară. 
4. Except as specified in sub-paragraphs 7 and 9, the independent audit should ensure that 
all aspects of Part-145 compliance are checked every 12 months and may be carried out as 
a complete single exercise or subdivided over the 12 month period in accordance with a 
scheduled plan. The independent audit does not require each procedure to be checked 
against each product line when it can be shown that the particular procedure is common to 
more than one product line and the procedure has been checked every 12 months without 
resultant findings. Where findings have been identified, the particular procedure should be 
rechecked against other product lines until the findings have been rectified after which the 
independent audit procedure may revert back to 12 monthly for the particular procedure. 

   

5. Cu excepția celor specificate altfel la paragrafele 7, auditul independent ar 
trebui să verifice prin eșantion un produs pe fiecare linie de produse la fiecare 
12 luni, ca dovadă a eficacității conformității procedurilor de întreținere. Se 
recomandă ca procedurile și auditurile produsului să fie combinate selectând un 
exemplu de produs specific, cum ar fi o aeronavă sau un motor sau un 
instrument și să verifice toate procedurile și cerințele asociate cu exemplul 
specific de produs pentru a se asigura că rezultatul final trebuie să fie un produs 
de calitate . 
5. Except as specified otherwise in subparagraphs 7, the independent audit should sample 
check one product on each product line every 12 months as a demonstration of the 
effectiveness of maintenance procedures compliance. It is recommended that procedures 
and product audits be combined by selecting a specific product example, such as an aircraft 
or engine or instrument and sample checking all the procedures and requirements 
associated with the specific product example to ensure that the end result should be an 
airworthy product. 

   

În scopul auditului independent, o linie de produse include orice produs în 
conformitate cu Apendicele II clasei raitingului aprobat, astfel cum este 
specificat în programul de aprobare emis către organizația particulară. 
For the purpose of the independent audit, a product line includes any product under an 
Appendix II approval class rating as specified in the approval schedule issued to the 
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particular organisation. 
Prin urmare, rezultă, de exemplu, că o organizație de întreținere aprobată în 
conformitate cu Partea 145 cu capacitatea de a întreține aeronave, repara 
motoare, frâne și piloturi automate trebuie să efectueze patru verificări complete 
de eșantion de audit în fiecare an, cu excepția celor specificate altfel în sub-
paragrafele 5, 7 sau 9. 
It therefore follows for example that a maintenance organisation approved under Part-145 
with a capability to maintain aircraft, repair engines, brakes and autopilots would need to 
carry out four complete audit sample checks each year except as specified otherwise in 
subparagraphs 5, 7 or 9. 

   

6. Verificarea prin eșantion a unui produs înseamnă a asista la orice testare 
relevantă și a inspecta vizual produsul și documentația asociată. Verificarea 
eșantionului nu trebuie să implice demontarea sau testarea repetată, decât dacă 
verificarea probei identifică constatările care necesită o astfel de acțiune. 
6. The sample check of a product means to witness any relevant testing and visually inspect 
the product and associated documentation. The sample check should not involve repeat 
disassembly or testing unless the sample check identifies findings requiring such action. 

   

7. Cu excepția celor specificate altfel la sub-paragraful 9, în care cea mai mică 
organizație, adică o organizație cu maximum 10 angajați activi în întreținere, 
alege să contracteze elementul de audit independent al sistemului calității în 
conformitate cu 145.A.65(c)(1), este condiționat ca auditul să fie efectuat de 
două ori la fiecare 12 luni. 
 
7. Except as specified otherwise in sub-paragraph 9, where the smallest organisation, that is 
an organisation with a maximum of 10 personnel actively engaged in maintenance, chooses 
to contract the independent audit element of the quality system in accordance with 
145.A.65(c)(1) it is conditional on the audit being carried out twice in every 12 month period. 

   

8. Cu excepția celor specificate altfel la sub-paragraful 9, unde organizația are 
stații de linie menționate la 145.A.75(d), sistemul de calitate ar trebui să descrie 
modul în care acestea sunt integrate în sistem și să includă un plan de audit al 
fiecărei linii listate stație la o frecvență în concordanță cu amploarea activității 
de zbor la stația de linie specială. Cu excepția celor specificate altfel la sub-
paragraful 9, perioada maximă dintre auditul unei anumite stații de linie nu 
trebuie să depășească 24 de luni. 
8. Except as specified otherwise in sub-paragraph 9, where the organisation has line 
stations listed as per 145.A.75(d) the quality system should describe how these are 
integrated into the system and include a plan to audit each listed line station at a frequency 
consistent with the extent of flight activity at the particular line station. Except as specified 
otherwise in sub-paragraph 9 the maximum period between audits of a particular line station 
should not exceed 24 months. 

   

9. Cu excepția cazului în care se specifică altfel la sub-paragraful 5, AAC RM 
poate accepta să crească oricare dintre perioadele de timp de audit specificate 
în prezenta AMC 145.A.65(c)(1) cu până la 100%, cu condiția să nu existe 
constatări legate de siguranță și cu condiția de a fi convins că organizația are un 
registru bun de rectificare a constatărilor în timp util. 
9. Except as specified otherwise in sub-paragraph 5, the competent authority may agree to 
increase any of the audit time periods specified in this AMC 145.A.65(c)(1) by up to 100% 
provided that there are no safety related findings and subject to being satisfied that the 
organisation has a good record of rectifying findings in a timely manner. 

   

10. Trebuie să fie întocmit un raport de fiecare dată când se efectuează un audit 
care descrie ceea ce a fost verificat și constatările rezultate conform cerințelor, 
procedurilor și produselor aplicabile. 
10. A report should be raised each time an audit is carried out describing what was checked 
and the resulting findings against applicable requirements, procedures and products. 

   

11. Independența auditului trebuie stabilită asigurându-se întotdeauna că 
auditurile sunt efectuate de personal care nu este responsabil pentru funcția, 
procedura sau produsele verificate. Prin urmare, rezultă că o organizație de 
întreținere mare aprobată în conformitate cu Partea 145, fiind o organizație cu 
peste 500 de personal de întreținere trebuie să aibă un grup de audit dedicat 
calității a cărui funcție unică este să efectueze audituri, să ridice rapoarte de 
constatare și să monitorizeze pentru a verifica dacă rezultatele fiind rectificate. 
Pentru organizația de întreținere de dimensiuni medii, aprobată în conformitate 
cu Partea 145, fiind o organizație cu mai puțin de 500 de personal de întreținere, 
este acceptabilă utilizarea personalului competent dintr-o secție / departament 
care nu este responsabilă pentru funcția de producție, procedura sau produsul 
pentru a verifica secțiunea / departament care este responsabil sub rezerva 
planificării și implementării generale fiind sub controlul managerului de calitate. 
Organizațiile cu maximum 10 angajați de întreținere angajați activ în efectuarea 
întreținerii pot contracta elementul de audit independent al sistemului calității 
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unei alte organizații sau unei persoane calificate și competente aprobate de 
autoritatea competentă. 
11. The independence of the audit should be established by always ensuring that audits are 
carried out by personnel not responsible for the function, procedure or products being 
checked. It therefore follows that a large maintenance organisation approved under Part-
145, being an organisation with more than about 500 maintenance staff should have a 
dedicated quality audit group whose sole function is to conduct audits, raise finding reports 
and follow up to check that findings are being rectified. For the medium sized maintenance 
organisation approved under Part-145, being an organisation with less than about 500 
maintenance staff, it is acceptable to use competent personnel from one section/department 
not responsible for the production function, procedure or product to audit the 
section/department that is responsible subject to the overall planning and implementation 
being under the control of the quality manager. Organisations with a maximum of 10 
maintenance staff actively engaged in carrying out maintenance may contract the 
independent audit element of the quality system to another organisation or a qualified and 
competent person approved by the competent authority. 

Notă: Scopul acestui GM 145.A.65(c)(1) este de a oferi îndrumări cu privire la doar un singur plan de audit de lucru acceptabil 
pentru a satisface o parte din cerințile 145.A.65(c)(1). 

Note: The purpose of this GM 145.A.65(c)(1) is to give guidance on just one acceptable working audit plan to meet part of the needs of 
145.A.65(c)1. 

14.9   2. Un sistem de transmitere a feedback-ului privind calitatea către persoana sau 
grupul de persoane specificate la punctul 145.A.30(b) și, în ultimă instanță, către 
managerul responsabil, care să asigure că o acțiune corectivă este întreprinsă în 
mod corect și la momentul oportun, ca urmare a raportărilor rezultând din 
auditurile independente efectuate în conformitate cu cerințele punctului 1. 
2. A quality feedback reporting system to the person or group of persons specified in point 
145.A.30(b) and ultimately to the accountable manager that ensures proper and timely 
corrective action is taken in response to reports resulting from the independent audits 
established to meet point (1). 

145.A.65(c)(2)    

14.10   1. Un element esențial al sistemului calității este sistemul de feedback al calității. 
1. An essential element of the quality system is the quality feedback system. 

AMC 
145.A.65(c)(2) 

   

(2) Sistemul de feedback al calității nu poate fi contractat unor persoane din 
afară. Funcția principală a sistemului de feedback al calității este de a asigura că 
toate constatările rezultate din auditurile de calitate independente ale 
organizației sunt investigate și corectate în mod corespunzător în timp util și 
pentru a permite managerului responsabil să fie informat cu privire la orice 
probleme de siguranță și cu privire la amploarea respectarea Părții 145. 
2. The quality feedback system may not be contracted to outside persons. The principal 
function of the quality feedback system is to ensure that all findings resulting from the 
independent quality audits of the organisation are properly investigated and corrected in a 
timely manner and to enable the accountable manager to be kept informed of any safety 
issues and the extent of compliance with Part-145. 

   

3. Rapoartele de audit independent de calitate la care se face referire în AMC 
145.A.65(c)(1) sub-paragraful 10 trebuie să fie trimise departamentului 
(departamentelor) relevant pentru acțiuni de rectificare cu date ținte de 
rectificare. Datele de rectificare trebuie discutate cu astfel de departamente 
(departamente) înainte ca departamentul de calitate sau auditorul de calitate 
nominalizat să confirme aceste date în raport. Departamentul (departamentele) 
relevant (e) este solicitat până la 145.A.65(c)(2) să rectifice constatările și să 
informeze departamentul de calitate sau auditorul de calitate desemnat cu 
privire la această rectificare. 
3. The independent quality audit reports referenced in AMC 145.A.65(c)(1) sub-paragraph 
10 should be sent to the relevant department(s) for rectification action giving target 
rectification dates. Rectification dates should be discussed with such department(s) before 
the quality department or nominated quality auditor confirms such dates in the report. The 
relevant department(s) are required by 145.A.65(c)(2) to rectify findings and inform the 
quality department or nominated quality auditor of such rectification. 

   

(4) Managerul responsabil trebuie să țină întâlniri periodice cu personalul pentru 
a verifica progresul la rectificare, cu excepția faptului că în organizațiile mari 
aceste întâlniri pot fi delegate zi de zi managerului de calitate, sub rezerva 
reuniunii responsabilului de cel puțin două ori pe an cu personalul superior 
implicat să examineze performanța generală și să primească cel puțin un raport 
sumar semestrial pe constatările neconformității. 
4. The accountable manager should hold regular meetings with staff to check progress on 
rectification except that in the large organisations such meetings may be delegated on a day 
to day basis to the quality manager subject to the accountable manager meeting at least 
twice per year with the senior staff involved to review the overall performance and receiving 
at least a half yearly summary report on findings of non-compliance. 

   

5. Toate înregistrările referitoare la auditul independent al calității și la sistemul 
de feedback al calității ar trebui să fie păstrate cel puțin 2 ani de la data 
autorizării constatării la care se referă sau pentru perioade care să susțină 
modificări ale AMC 145.A.65(c)(1) sub-paragraful 9 perioadei de audit, oricare 
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dintre acestea este mai lungă. 
5. All records pertaining to the independent quality audit and the quality feedback system 
should be retained for at least 2 years after the date of clearance of the finding to which they 
refer or for such periods as to support changes to the AMC 145.A.65(c)(1) sub-paragraph 9 
audit time periods, whichever is the longer 

15
. 

MANUALUL DE PREZENTARE A ORGANIZAȚIEI CU ATRIBUȚII DE ÎNTREȚINERE 
Maintenance organization exposition 145.A.70    

15.1   (a) „Manualul de prezentare al organizației cu atribuții de întreținere” 
desemnează documentul (documentele) ce conține (conțin) informațiile care 
specifică domeniul pentru care se solicită autorizarea și care arată modul în care 
întreprinderea înțelege să respecte prezenta Anexă (Partea 145). organizația 
furnizează AAC RM Manualul de prezentare al organizației cu atribuții de 
întreținere, conținând următoarele informații: 
(a) ‘Maintenance organisation exposition’ means the document or documents that contain 
the material specifying the scope of work deemed to constitute approval and showing how 
the organisation intends to comply with this Annex (Part-145). The organisation shall 
provide the competent authority with a maintenance organisation exposition, containing the 
following information: 

145.A.70(a)    

15.2   1. o declarație semnată de către managerul responsabil, prin care se confirmă că 
Manualul de prezentare al organizației cu atribuții de întreținere și toate 
Manualele care au legătură cu acesta definesc conformitatea organizației cu 
prezenta Anexă (Partea 145) și vor fi respectate în permanență. În cazul în care 
managerul responsabil nu este director general al organizației, directorul 
general al organizației contrasemnează declarația; 
1. A statement signed by the accountable manager confirming that the maintenance 
organisation exposition and any referenced associated manuals define the organisation's 
compliance with this Annex (Part-145) and will be complied with at all times. When the 
accountable manager is not the chief executive officer of the organisation then such chief 
executive officer shall countersign the statement; 

145.A.70(a)(1)    

15.3   2. politica de siguranță și de calitate a organizației, așa cum a fost ea menționată 
la punctul 145.A.65; 
2. the organisation's safety and quality policy as specified by 

145.A.70(a)(2)    

15.4   3. funcțiile și numele persoanelor menționate la punctul 145.A.30(b); 
3. the title(s) and name(s) of the persons nominated under point 145.A.30(b); 

145.A.70(a)(3)    

15.5   4. sarcinile și responsabilitățile persoanelor menționate la punctul 145.A.30(b), 
inclusiv problemele pe care le pot trata direct cu AAC RM în numele organizației; 
4. the duties and responsibilities of the persons nominated under point 145.A.30(b), 
including matters on which they may deal directly with the competent authority on behalf of 
the organisation; 

145.A.70(a)(4)    

15.6   5. o organigramă care să ilustreze căile ierarhice de responsabilități asociate 
între persoanele numite în temeiul punctului 145.A.30(b); 
5. an organisation chart showing associated chains of responsibility between the persons 
nominated under point 145.A.30(b); 

145.A.70(a)(5)    

15.7   6. o listă a personalului de certificare, a personalului de sprijin și, după caz, a 
personalului de examinare a navigabilității și a personalului responsabil cu 
elaborarea și procesarea programului de întreținere, însoțită de domeniul de 
autorizare al acestora; 
6. a list of certifying staff, support staff and, if applicable, airworthiness review staff and staff 
responsible for the development and processing of the maintenance programme, with their 
scope of approval; 
 

145.A.70(a)(6)    

15.8   7. o descriere generală a resurselor umane; 
7. a general description of manpower resources; 

145.A.70(a)(7)    

15.9   8. o descriere generală a instalațiilor situate la fiecare adresă menționată în 
certificatul de autorizare al organizației; 
8. a general description of the facilities located at each address specified in the 
organisation's approval certificate; 

145.A.70(a)(8)    

15.10   9. o descriere generală a domeniului de activitate al organizației, în cadrul 
autorizării; 
9. a specification of the organisation's scope of work relevant to the extent of approval; 

145.A.70(a)(9)    

15.1   10. procedura de notificare conform punctului 145.A.85 pentru modificările 
aduse organizației; 
10. the notification procedure of point 145.A.85 for organisation changes; 

145.A.70(a)(10)    

15.12   11. procedura de modificare a manualului de prezentare al organizațiilor cu 
atribuții de întreținere; 
11. the maintenance organisation exposition amendment procedure; 

145.A.70(a)(11)    

15.13   12. procedurile și sistemul de control al calității stabilite de organizație în 
conformitate cu punctele 145.A.25-145.A.90 și orice procedură suplimentară 
aplicată în conformitate cu Anexa I (Partea M); 
12. the procedures and quality system established by the organisation under points 

145.A.70(a)(12)    



 
AUTORIZAREA ORGANIZATIILOR CU ATRIBUȚII DE MENTENANĂ - Ghidul solicitantului (Autorizarea) 

AAC 
PIAC-AIR.145 

Pag 57 of 64 
 

Editia 01 / 00 februarie 2021 Page 57/ 64 
 

145.A.25 to 145.A.90 and any additional procedure followed in accordance with Annex I 
(Part-M); 

15.14   13. dacă este cazul, o listă a operatorilor comerciali pentru care organizația 
furnizează un serviciu de întreținere a aeronavelor; 
13. a list of commercial operators, where applicable, to which the organisation provides an 
aircraft maintenance service; 

145.A.70(a)(13)    

15.15   14. dacă este cazul, o listă a organizațiilor subcontractate, așa cum este ea 
stabilită la punctul 145.A.75(b); 
14. a list of subcontracted organisations, where applicable, as specified in point 145.A.75(b); 

145.A.70(a)(14)    

15.16   15. o listă a stațiilor de întreținere de linie, dacă este aplicabil, așa cum este ea 
stabilită la punctul 145.A.75(d); 
15. a list of line stations, where applicable, as specified in point 145.A.75(d); 

145.A.70(a)(15)    

15.17   16. o listă a organizațiilor contractate, dacă este aplicabil. 
16. a list of contracted organisations, where applicable. 

145.A.70(a)(16)    

15.18   În Manualul de prezentare a organizației de întreținere trebuie incluse 
următoarele informații: 
The following information should be included in the maintenance organisation exposition: 

AMC 
145.A.70(a) 

   

Informațiile specificate la 145.A.70(a) punctele (6) și (12) - (16) inclusiv, în timp 
ce o parte din Manualul de prezentare a organizației de întreținere, pot fi păstrate 
ca documente separate sau pe fișiere electronice separate care fac obiectul 
partea de management a expunerii menționate conținând o referință încrucișată 
la astfel de documente sau fișiere electronice de date. 
The information specified in 145.A.70(a) subparagraphs (6) and (12) to (16) inclusive, whilst 
a part of the maintenance organisation exposition, may be kept as separate documents or 
on separate electronic data files subject to the management part of said exposition 
containing a clear cross-reference to such documents or electronic data files. 

   

Manualul de prezentare a organizației de întreținere trebuie să conțină 
informațiile, după caz, specificate în acest AMC. Informațiile pot fi prezentate în 
orice ordine de subiect atâta timp cât toate subiectele aplicabile sunt acoperite. 
În cazul în care o organizație folosește un format diferit, de exemplu, pentru a 
permite expunerii să servească mai mult de o aprobare, atunci expunerea ar 
trebui să conțină o anexă de referință încrucișată, utilizând această listă ca un 
index cu o explicație despre locul în care poate fi subiectul găsit în prezentare. 
The exposition should contain the information, as applicable, specified in this AMC. The 
information may be presented in any subject order as long as all applicable subjects are 
covered. Where an organisation uses a different format, for example, to allow the exposition 
to serve for more than one approval, then the exposition should contain a cross-reference 
Annex using this list as an index with an explanation as to where the subject matter can be 
found in the exposition. 

   

Manualul de prezentare a organizației de întreținere trebuie să conțină informații, 
după caz, cu privire la modul în care organizația de întreținere respectă 
instrucțiunile Limităților de control al configurației critice (CDCCL). 
The exposition should contain information, as applicable, on how the maintenance 
organisation complies with Critical Design Configuration Control Limitations’ (CDCCL) 
instructions. 

   

Organizațiile mici de întreținere pot combina diferitele elemente pentru a forma o 
expunere simplă, mai relevantă pentru nevoile lor. 
Small maintenance organisations may combine the various items to form a simple 
exposition more relevant to their needs. 

   

Operatorul poate utiliza procesarea electronică a datelor (EDP) pentru 
publicarea expunerii organizației de întreținere. Expunerea organizației de 
întreținere ar trebui să fie pusă la dispoziția autorității competente de omologare 
într-o formă acceptabilă pentru autoritatea competentă. Ar trebui acordată 
atenție compatibilității sistemelor de publicare EDP cu diseminarea necesară a 
expunerii organizației de întreținere, atât intern cât și extern. 
The operator may use electronic data processing (EDP) for publication of the maintenance 
organisation exposition. The maintenance organisation exposition should be made available 
to the approving competent authority in a form acceptable to the competent authority. 
Attention should be paid to the compatibility of EDP publication systems with the necessary 
dissemination of the maintenance organisation exposition, both internally and externally. 

   

Partea a doua a acestui AMC 145.A.70(a) este rezervată structurii Manualului de 
prezentare a organizației de întreținere acelor organizații de întreținere aprobate 
în conformitate cu partea 145 care sunt de asemenea operatori. 
Part Two of this AMC 145.A.70(a) is reserved for the structure of the exposition to those 
maintenance organizations approved in accordance with Part-145 that are also operators. 

   

Notă: Procedurile detaliate și declarația de coformitate a Managerului responsabil, ce vor fi incluse in Manualului MOE se conțin 
în GM 145.A.70(a). 

Note: The detailed procedures and the declaration of conformity of the responsible Manager, which will be included in the MOE Manual are 
contained in GM 145.A.70(a). 

15.19   (b) Manualul de prezentare trebuie modificat, dacă este necesar, pentru a se 145.A.70(b)    
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păstra o descriere actualizată a organizației. Manualul de prezentare al 
organizației cu atribuții de întreținere și toate modificările sale ulterioare sunt 
aprobate de către AAC RM. 
(b) The exposition shall be amended as necessary to remain an up-to-date description of 
the organisation. The exposition and any subsequent amendment shall be approved by the 
competent authority. 

15.20   (c) Fără a aduce atingere dispozițiilor literei (b), modificările minore aduse 
manualului pot fi aprobate printr-o procedură privind manualul de prezentare (în 
cele ce urmează numită autorizare indirectă). 
(c) Notwithstanding point (b) minor amendments to the exposition may be approved through 
an exposition procedure (hereinafter called indirect approval). 

145.A.70(c)    

16 PREROGATIVE ALE ORGANIZAȚIEI 
Privileges of the organisation 145.A.75    

16.1.  În conformitate cu Manualul de prezentare, organizația este abilitată să 
efectueze următoarele sarcini: 
In accordance with the exposition, the organisation shall be entitled to carry out the following 
tasks: 

    

16.2.  (a) să efectueze întreținerea oricărei aeronave și/sau componente de aeronavă 
pentru care are autorizare, în locurile precizate în certificatul de autorizare și în 
manualul de prezentare; să efectueze întreținerea oricărei aeronave și 
componente de aeronavă pentru care are autorizare, în locurile precizate în 
certificatul de autorizare și în specificații; 
(a) Maintain any aircraft and/or component for which it is approved at the locations identified 
in the approval certificate and in the exposition; 

145.A.75(a)    

16.3.  (b) să să ia măsuri în vederea executării unei lucrări de întreținere a oricărei 
aeronave sau componente de aeronavă pentru care are autorizare la o altă 
organizație care lucrează pe baza sistemului de control de calitate al 
organizației. Această dispoziție se referă la lucrarea efectuată de către o 
organizație care nu este ea însăși autorizată în mod corespunzător pentru a 
efectua respectiva întreținere în conformitate cu prezenta parte și care este 
limitată la domeniul de activitate permis de procedurile prevăzute la punctul 
145.A.65(b). Acest domeniu de aplicare nu include verificarea întreținerii de bază 
a unei aeronave sau verificarea completă a întreținerii de atelier sau revizia 
generală a unui motor sau a unui modul de motor;  
(b) Arrange for maintenance of any aircraft or component for which it is approved at another 
organisation that is working under the quality system of the organisation. This refers to work 
being carried out by an organisation not itself appropriately approved to carry out such 
maintenance under this Part and is limited to the work scope permitted under procedures 
laid down in point 145.A.65(b). This work scope shall not include a base maintenance check 
of an aircraft or a complete workshop maintenance check or overhaul of an engine or 
engine module; 

145.A.75(b)    

16.4.  1. Lucrând în cadrul sistemului de calitate al unei organizații aprobate 
corespunzător în conformitate cu Partea 145 (subcontractare) se referă la cazul 
unei organizații, nu însuși aprobată în mod corespunzător Părții 145, care 
efectuează întreținerea de liniei a aeronavelor sau întreținerea minoră a 
motorului sau întreținerea altei componente de aeronave sau un serviciu 
specializat ca subcontractant pentru o organizație aprobată în mod 
corespunzător în conformitate cu Partea 145. Pentru a fi aprobată în mod 
corespunzător pentru subcontractarea organizației, trebuie să existe o 
procedură pentru controlul acestor subcontractanți, așa cum este descris mai 
jos. Orice organizație de întreținere aprobată care efectuează întreținere pentru o 
altă organizație de întreținere aprobată în cadrul domeniului de aprobare propriu 
nu este considerată subcontractantă în sensul prezentului alineat. 
1. Working under the quality system of an organisation appropriately approved under Part-
145 (sub contracting) refers to the case of one organisation, not itself appropriately 
approved to Part-145 that carries out aircraft line maintenance or minor engine maintenance 
or maintenance of other aircraft components or a specialised service as a subcontractor for 
an organisation appropriately approved under Part-145. To be appropriately approved to 
subcontract the organisation should have a procedure for the control of such subcontractors 
as described below. Any approved maintenance organisation that carries out maintenance 
for another approved maintenance organisation within its own approval scope is not 
considered to be subcontracting for the purpose of this paragraph. 

AMC 
145.A.75(b) 

   

Notă: Pentru acele organizații aprobate în conformitate cu Partea 145 care sunt, de asemenea, certificate de FAA conform FAR 
Part 145, trebuie menționat faptul că FAR Part 145 este mai restrictivă în ceea ce privește activitățile de întreținere, care pot 
fi contractate sau subcontractate la o altă întreținere organizare. Prin urmare, se recomandă ca orice listare a organizațiilor 
de întreținere contractate sau subcontractate să identifice care îndeplinesc criteriile din Partea 145 și care îndeplinesc 
criteriile FAR Part 145. 

Note: For those organisations approved under Part-145 that are also certificated by the FAA under FAR Part-145 it should be noted that FAR Part-
145 is more restrictive in respect of maintenance activities that can be contracted or sub-contracted to another maintenance organisation. It is 
therefore recommended that any listing of contracted or sub-contracted maintenance organisations should identify which meet the Part-145 
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criteria and which meet the FAR Part-145 criteria. 
16.5.  2. Întreținerea motoarelor sau a modulelor motorului, altele decât o verificare 

completă de întreținere în condiții de atelier sau revizuire capitală se referă la 
orice întreținere care poate fi efectuată fără demontarea motorului de pa 
aeronavă sau, în cazul motoarelor modulare, fără demontarea niciunui modul de 
principal. 
2. Maintenance of engines or engine modules other than a complete workshop maintenance 
check or overhaul is intended to mean any maintenance that can be carried out without 
disassembly of the core engine or, in the case of modular engines, without disassembly of 
any core module. 

    

3. PRINCIPIILE SUB CONTRACTĂRII CONFORM PARTEA-145 
3.1. Motivele fundamentale pentru a permite unei organizații aprobate în 
conformitate cu Partea 145 să subcontracteze anumite sarcini de întreținere 
sunt: 
3. FUNDAMENTALS OF SUB-CONTRACTING UNDER PART-145  
3.1. The fundamental reasons for allowing an organisation approved under Part-145 to sub-
contract certain maintenance tasks are: 

   

(a) Să permită acceptarea serviciilor de întreținere specializate, cum ar fi, fără a 
se limita la, placare, tratare termică, spray cu plasmă, fabricarea pieselor 
specificate pentru reparații / modificări minore etc., fără a fi nevoie de 
aprobarea directă a autorității competente autoritatea în astfel de cazuri. 
(a) To permit the acceptance of specialised maintenance services, such as, but not limited 
to, plating, heat treatment, plasma spray, fabrication of specified parts for minor repairs / 
modifications, etc., without the need for direct approval by the competent authority in such 
cases.  

   

(b) Pentru a permite acceptarea întreținerii aeronavei până la o includere a unei 
verificări de întreținere de bază, astfel cum este specificat la 145.A.75(b) de 
către organizații care nu au fost aprobate în mod corespunzător în Partea 145, 
atunci când este nereal să aștepte aprobarea directă din partea autorității 
competente. Autoritatea competentă va stabili cândsituația este nereală, dar, în 
general, este considerată nereală dacă doar una sau două organizații de 
întreținere intenționează să utilizeze organizația subcontractuală. 
(b) To permit the acceptance of aircraft maintenance up to but not including a base 
maintenance check as specified in 145.A.75(b) by organisations not appropriately 
approved under Part-145 when it is unrealistic to expect direct approval by the competent 
authority. The competent authority will determine when it is unrealistic but in general it is 
considered unrealistic if only one or two organisations intend to use the sub-contract 
organisation. 

   

(c) Pentru a permite acceptarea întreținerii componentelor. 
(c) To permit the acceptance of component maintenance. 

   

(d) Să permită acceptarea întreținerii motorului până la o verificare de 
întreținere a atelierului sau o revizuire a unui motor sau a unui modul de motor, 
astfel cum este specificat la 145.A.75(b) de către organizații care nu sunt 
aprobate în mod corespunzător în Partea 145 este nereal să aștepte aprobarea 
directă din partea autorității competente. Determinarea nerealistului este 
conform alineatului (b). 
(d) To permit the acceptance of engine maintenance up to but not including a workshop 
maintenance check or overhaul of an engine or engine module as specified in 145.A.75(b) 
by organisations not appropriately approved under Part-145 when it is unrealistic to expect 
direct approval by the competent authority. The determination of unrealistic is as per sub-
paragraph (b). 

   

3.2. Când întreținerea este efectuată în cadrul sistemului de control al 
subcontractului, înseamnă că, pentru întreaga perioadă de întreținere, aprobarea 
Părții 145 a fost extinsă temporar pentru a include subcontractantul. Prin 
urmare, rezultă că personalul și procedurile din cadrul instalațiilor 
subcontractantului implicate cu produsele organizației de întreținere care fac 
obiectul întreținerii ar trebui să îndeplinească cerințele din Partea 145 pentru 
întreținerea respectivă și rămâne responsabilitatea organizației de a se asigura 
că aceste cerințe sunt satisfăcute. 
3.2. When maintenance is carried out under the sub-contract control system it means that 
for the duration of such maintenance, the Part-145 approval has been temporarily extended 
to include the sub-contractor. It therefore follows that those parts of the sub-contractor’s 
facilities personnel and procedures involved with the maintenance organisation’s products 
undergoing maintenance should meet Part-145 requirements for the duration of that 
maintenance and it remains the organisation’s responsibility to ensure such requirements 
are satisfied. 

   

3.3. Pentru criteriile specificate la paragraful 3.1, organizația nu are obligația de 
a avea facilități complete de întreținere de care are nevoie pentru a 
subcontracta, ci trebuie să aibă propria sa expertiză pentru a determina dacă 
subcontractantul îndeplinește standardele necesare. Cu toate acestea, o 
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organizație nu poate fi aprobată decât dacă dispune de facilitățile, procedurile și 
expertiza internă pentru a efectua majoritatea întreținerii pentru care dorește să 
fie aprobată din punct de vedere al numărului de clase de raiting. 
3.3. For the criteria specified in sub-paragraph 3.1 the organisation is not required to have 
complete facilities for maintenance that it needs to sub-contract but it should have its own 
expertise to determine that the sub-contractor meets the necessary standards. However an 
organisation cannot be approved unless it has the in-house facilities, procedures and 
expertise to carry out the majority of maintenance for which it wishes to be approved in 
terms of the number of class ratings. 
3.4. Organizația poate considera necesară includerea mai multor subcontractanți 
speciali care să permită aprobarea acesteia pentru a certifica complet punerea în 
funcțiune a unui anumit produs. Exemple ar putea fi sudarea, electroplajarea, 
vopsirea etc., pentru a autoriza utilizarea acestor subcontractanți, AAC RM va 
trebui să fie convinsă că organizația are expertiza și procedurile necesare pentru 
a controla astfel de subcontractanți. 
3.4. The organisation may find it necessary to include several specialist sub-contractors to 
enable it to be approved to completely certify the release to service of a particular product. 
Examples could be specialist welding, electro-plating, painting etc. To authorise the use of 
such subcontractors, the competent authority will need to be satisfied that the organisation 
has the necessary expertise and procedures to control such sub-contractors. 
 

   

3.5. Se consideră că nu este aprobată o organizație care lucrează în afara 
programului de aprobare. În această situație, o astfel de organizație nu poate 
funcționa decât sub controlul subcontractului unei alte organizații aprobate în 
conformitate cu Partea 145. 
3.5. An organisation working outside the scope of its approval schedule is deemed to be not 
approved. Such an organisation may in this circumstance operate only under the sub-
contract control of another organisation approved under Part-145. 

   

3.6. Autorizarea subcontractului este indicată de către AAC RM, care acceptă 
Manualul de prezentare a organizației de întreținere care conține o procedură 
specifică privind controlul subcontractanților. 
3.6. Authorisation to sub-contract is indicated by the competent authority accepting the 
maintenance organisation exposition containing a specific procedure on the control of sub-
contractors. 

   

4. PROCEDURILE PRINCIPALE ALE ORGANIZAȚIEI PARTEA 145 PENTRU 
CONTROLUL SUB-CONTRACTATORILOR NE APROBATE CONFORM PARTEA 
145. 
4.1. Trebuie să se stabilească o procedură de pre-audit, prin care secțiunea de 
control a organizațiilor de întreținere subcontractate, care poate fi de asemenea 
145.A.65(c) secțiunea de audit independentă a sistemului de calitate, trebui să 
auditeze un subcontractant potențial pentru a determina dacă aceste servicii ale 
subcontractantului pe care dorește să le utilizeze îndeplinesc intenția Părții 145. 
4. PRINCIPAL PART-145 PROCEDURES FOR THE CONTROL OF SUB-CONTRACTORS 
NOT APPROVED UNDER PART-145  
4.1. A pre-audit procedure should be established whereby the maintenance organisations’ 
subcontract control section, which may also be the 145.A.65(c) quality system independent 
audit section, should audit a prospective subcontractor to determine whether those services 
of the subcontractor that it wishes to use meets the intent of Part-145. 

   

4.2. Organizația aprobată în conformitate cu Partea 145 trebuie să evalueze în ce 
măsură va folosi facilitățile subcontractantului. Ca regulă generală, organizația 
trebuie să solicite să se folosească propria hârtie, date aprobate și materiale / 
piese de schimb, dar ar putea permite utilizarea instrumentelor, echipamentelor 
și personalului din subcontractant, atâta timp cât aceste instrumente, 
echipamente și personal se îndeplinesc cerințele Părții 145. În cazul 
subcontractanților care furnizează servicii de specialitate, din motive practice 
poate fi necesar să se folosească personalul de servicii specializate, datele 
aprobate și materialele supuse acceptării de către organizația aprobată în 
conformitate cu Partea 145. 
4.2. The organisation approved under Part-145 needs to assess to what extent it will use the 
sub-contractor`s facilities. As a general rule the organisation should require its own 
paperwork, approved data and material/spare parts to be used, but it could permit the use of 
tools, equipment and personnel from the sub-contractor as long as such tools, equipment 
and personnel meet the requirement of Part-145. In the case of sub-contractors who provide 
specialised services it may for practical reasons be necessary to use their specialised 
services personnel, approved data and material subject to acceptance by the organisation 
approved under Part-145. 

   

4.3. Cu excepția cazului în care lucrările de întreținere subcontractate nu pot fi 
complet inspectate la primire de către organizația aprobată în conformitate cu 
Partea 145, va fi necesar ca o astfel de organizație să supravegheze inspecția și 
punerea în serviciu de subcontractant. Astfel de activități trebuie descrise 
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detaliat în procedura organizației. Organizația va trebui să ia în considerare dacă 
să folosească personalul propriu sau să autorizeze personalul 
subcontractantului. 
4.3. Unless the sub-contracted maintenance work can be fully inspected on receipt by the 
organisation approved under Part-145 it will be necessary for such organisation to supervise 
the inspection and release from the sub-contractor. Such activities should be fully described 
in the organisation procedure. The organisation will need to consider whether to use its own 
staff or authorise the sub-contractor's staff. 
4.4. Certificatul de punere în serviciu poate fi eliberat fie la subcontractant, fie la 
instalația organizației, de către personalul care a eliberat o autorizație de 
certificare în conformitate cu 145.A.30, după caz, de către organizația aprobată 
în conformitate cu Partea 145.  
Acest personal provine, în mod normal, de la organizația aprobată în 
conformitate cu Partea 145, dar poate fi altfel o persoană de la subcontractant 
care îndeplinește întreținerea aprobată  
Certificatul de punere în serviciu și Formularul AAC Form 1 vor fi întotdeauna 
eliberate sub referința de aprobare a organizației de întreținere. 
4.4. The certificate of release to service may be issued either at the sub-contractor or at the 
organisation facility by staff issued a certification authorisation in accordance with 145.A.30 
as appropriate, by the organisation approved under Part-145.  
Such staff would normally come from the organisation approved under Part-145 but may 
otherwise be a person from the sub-contractor who meets the approved maintenance 
organisation certifying staff standard which itself is approved by the competent authority via 
the maintenance organisation exposition. 
The certificate of release to service and the EASA Form 1 will always be issued under the 
maintenance organisation approval reference. 

   

4.5. Procedura de control a sub-contractului va trebui să înregistreze audituri ale 
subcontractantului, să aibă un plan de urmărire a acțiunilor corective și să știe 
când sunt folosiți subcontractanții. Procedura trebuie să includă un proces clar 
de revocare pentru subcontractanți care nu îndeplinesc cerințele organizației de 
întreținere aprobate conform Partea 145. 
4.5. The sub-contract control procedure will need to record audits of the sub-contractor, to 
have a corrective action follow up plan and to know when sub-contractors are being used. 
The procedure should include a clear revocation process for sub-contractors who do not 
meet the Part-145 approved maintenance organisation’s requirements. 
 

   

4.6. Personalul de audit al calității Partea 145 va trebui să auditeze secțiunea de 
control a subcontractelor și subcontractanți de audit, cu excepția cazului în care 
această sarcină este deja îndeplinită de personalul de audit al calității, așa cum 
este menționat la punctul 4.1. 
4.6. The Part-145 quality audit staff will need to audit the sub-contract control section and 
sample audit sub-contractors unless this task is already carried out by the quality audit staff 
as stated in sub-paragraph 4.1. 

   

4.7. Contractul dintre organizația de întreținere aprobată conform Partea 145 și 
subcontractant trebuie să conțină o dispoziție pentru ca AAC RM și personalul 
echipei de standardizare EASA să aibă dreptul de acces la subcontractant. 
4.7. The contract between the Part-145 approved maintenance organisation and the sub-
contractor should contain a provision for the competent authority and EASA standardisation 
team staff to have right of access to the sub-contractor. 

   

16.6.  (c) să efectueze întreținerea oricărei aeronave sau componente de aeronavă 
pentru care are aprobare, într-un loc oarecare, sub rezerva că necesitatea unei 
astfel de întrețineri decurge fie din faptul că aeronava este inaptă de zbor, fie din 
nevoia de a efectua o întreținere ocazională de linie, în conformitate cu condițiile 
menționate în manualul de prezentare; 
(c) Maintain any aircraft or any component for which it is approved at any location subject to 
the need for such maintenance arising either from the unserviceability of the aircraft or from 
the necessity of supporting occasional line maintenance, subject to the conditions specified 
in the exposition; 

145.A.75(c)    

16.7.  (d) să efectueze întreținerea oricărei aeronave și componente de aeronavă 
pentru care are aprobare într-un amplasament identificat ca loc de întreținere de 
linie unde se pot efectua operații de întreținere minore și doar dacă manualul de 
prezentare al organizației autorizează această activitate și conține lista acestor 
locuri; să efectueze întreținerea oricărei aeronave sau componente de aeronavă 
pentru care are autorizare, la o altă organizație care lucrează pe baza sistemului 
de control de calitate al organizației doar dacă deține o procedură de control al 
acestor subcontractori; 
(d) Maintain any aircraft and/or component for which it is approved at a location identified as 
a line maintenance location capable of supporting minor maintenance and only if the 
organisation exposition both permits such activity and lists such locations; 

145.A.75(d)    

16.8.  (e) să elibereze certificatele de autorizare a punerii în serviciu, referitoare la 145.A.75(e)    
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efectuarea întreținerii în conformitate cu punctul 145.A.50; 
(e) Issue certificates of release to service in respect of completion of maintenance in 
accordance with point 145.A.50; 

16.9.  (f) dacă este autorizată în mod specific în acest sens, pentru aeronavele ELA1 
neimplicate în operațiuni comerciale: 
(f) If specifically approved to do so for ELA1 aircraft not involved in commercial operations, 

145.A.75(f)    

16.10   1. să efectueze examinări ale navigabilității și să emită un certificat 
corespunzător de examinare a navigabilității, în condițiile indicate la punctul 
M.A.901(l); și 
1. perform airworthiness reviews and issue the corresponding airworthiness review 
certificate, under the conditions specified in point M.A.901(l), and 

145.A.75(f)(1)    

16.1   2. să efectueze examinări ale navigabilității și să emită recomandarea 
corespunzătoare în condițiile indicate la punctul M.A.901(1) și la punctele 
M.A.904(a)(2) și (b). 
2. perform airworthiness reviews and issue the corresponding recommendation, under the 
conditions specified in point M.A.901(l) and M.A.904(a)2 and (b). 

145.A.75(f)(2)    

16.12   (g) să elaboreze programul de întreținere și să proceseze aprobarea sa în 
conformitate cu punctul M.A.302 pentru aeronavele ELA2 neimplicate în 
operațiuni comerciale, în baza condițiilor stabilite la punctul M.A.201(e)(ii) și în 
limita categoriilor de aeronave enumerate în certificatul de autorizare. 
(g) Develop the maintenance programme and process its approval in accordance with point 
M.A.302 for ELA2 aircraft not involved in commercial operations, under the conditions 
specified in point M.A.201(e)(ii), and limited to the aircraft ratings listed in the approval 
certificate. 

145.A.75(g)    

17. RESTRICȚII IMPUSE ORGANIZAȚIEI 
Limitations on the organization 145.A.80    

17.1.  Organizația este autorizată să efectueze întreținerea unei aeronave sau a unei 
componente de aeronavă pentru care este autorizată doar dacă sunt disponibile 
ansamblul: 
The organisation shall only maintain an aircraft or component for which it is approved when 
all the necessary facilities, equipment, tooling, material, maintenance data and certifying 
staff are available: 

145.A.80    

- instalațiilor, 
- facilities 

   

- echipamentelor, 
- equipment, 

   

- sculelor, 
- tools, 

   

- materialelor, 
- materials, 

   

- datelor tehnice necesare, 
- the necessary technical data, 

   

- precum și personalul necesar. 
- as well as the necessary staff 

   

17.2.  O întreprindere mare poate să nu deţină temporar toate sculele, echipamentele, 
etc., necesare pentru un tip sau o variantă de aeronavă specificate în autorizația 
organizației dar trebuie să demonstreze deţinerea unui angajament din partea 
organizațiii de a reachiziționa scule, echipamente, etc., înainte ca lucrările de 
întreţinere la tipul respectiv de aeronavă să poată reîncepe. 
The larger organisation may temporarily not hold all the necessary tools, equipment etc., for 
an aircraft type or variant specified in the organisation's approval, but there is a commitment 
from the organisation to re-acquire tools, equipment etc. before maintenance on the type 
may recommence. 

AMC 
145.A.80 

   

18. MODIFICĂRI ADUSE ORGANIZAȚIEI 
Changes to the organization 145.A.85    

18.1.  Organizația trebuie să notifice AAC RM orice propunere de a efectua oricare 
dintre următoarele modificări, înainte ca aceste modificări să aibă loc, pentru a 
permite autorității competente să determine menținerea conformității cu 
prezenta parte și pentru a modifica, dacă este necesar, certificatul de autorizare, 
cu excepția cazurilor de propuneri de modificări în cadrul personalului, asupra 
cărora conducerea nu a fost avizată în prealabil, fiind necesar ca aceste 
modificări să fie notificate cât mai rapid posibil: 
The organisation shall notify the competent authority of any proposal to carry out any of the 
following changes before such changes take place to enable the competent authority to 
determine continued compliance with this Part and to amend, if necessary, the approval 
certificate, except that in the case of proposed changes in personnel not known to the 
management beforehand, these changes must be notified at the earliest opportunity: 

145.A.85    

1. numele organizaţiei; 
1. the name of the organisation; 

   

2. amplasamentul principal al organizaţiei;    
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2. the main location of the organisation; 
3. amplasamente suplimentare ale organizaţiei; 
3. additional locations of the organisation; 

   

4. managerul responsabil; 
4. the accountable manager; 

   

5. oricare dintre persoanele specificate în 145.A.30(b); 
5. any of the persons nominated under point 145.A.30(b); 

   

6. facilităţile, echipamentele, sculele, materialele, procedurile, domeniul de 
activitate sau personalul de certificare, care ar putea afecta autorizarea. 

6. the facilities, equipment, tools, material, procedures, work scope, certifying staff and 
airworthiness review staff that could affect the approval. 

   

19. MENȚINEREA VALABILITĂȚII AUTORIZAȚIEI 
Continued validity 145.A.90    

19.1.  (a) Aprobarea este emisă pentru o durată nelimitată. Aceasta rămâne valabil sub 
rezerva următoaelor condiii: 
(a) An approval shall be issued for an unlimited duration. It shall remain valid subject to: 

145.A.90(a)    

1. organizația care rămâne în conformitate cu Anexa II (Partea 145), în 
conformitate cu dispozițiile referitoare la modul în care sunt tratate 
constatările, așa cum se specifică la punctul 145.B.50; și 

1. the organization that remains in accordance with Annex II (Part-145), in accordance with 
the provisions on the management of findings as specified in paragraph 145.B.50; and 

145.A.90(a)(1)    

2. AAC RM i se acordă acces la organizație pentru a stabili continuarea 
respectării dispoziiilor prezentei Părți; și 

2. the competent authority being granted access to the organization to determine continued 
compliance with this Part; and 

145.A.90(a)(2)    

3. certificatul nu este obiectul inei cesionări sau a unei revocări. 
3. the certificate not being surrendered or revoked. 

145.A.90(a)(3)    

19.2.  (b) După cesionare sau revocare, certificatul de autorizare se restituie AAC RM. 
(b) Upon surrender or revocation, the approval shall be returned to the competent authority 

145.A.90(b)    

19. CONSTATĂRI 
Findings 145.A.95    

19.1.  Procedura de reacționare a organizației la constatarea de nivel 1, care reprezintă 
orice nerespectare semnificativă a cerințelor prevăzute în prezenta Anexă 
(Partea 145), și care scade grav standardul de siguranță și periclitează grav 
siguranța zborului. 
The procedure for the response of the organization to a Level 1 finding, which is any 
significant non-compliance with the requirements of this Annex (Part-145) and which 
seriously lowers the safety standard and endangers flight safety. 

145.A.95(a)    

19.2.  Procedura de reacționare a organizației la constatarea constatarea de nivel 2, 
care este orice nerespectare a cerințelor stabilite în prezenta Anexă (Partea 145) 
și care ar putea scădea standardul de siguranță și ar putea periclita siguranța 
zborului. 
The procedure for the response of the organization to a Level 2 finding, which is any non-
compliance with the requirements out in this Annex (Part-145) and which could lower the 
safety standard and endanger flight safety. 

145.A.95(b)    

19.3.  După primirea notificării constatărilor conform punctului 145.B.50, titularul 
aprobării organizației de întreținere definește un plan de acțiuni corective și 
demonstrează acțiuni corective pentru satisfacerea AAC RM într-o perioadă 
stabilită de comun acord cu AAC RM. 
After receipt of notification of findings according to point 145.B.50, the holder of the 
maintenance organisation approval shall define a corrective action plan and demonstrate 
corrective action to the satisfaction of the competent authority within a period agreed with 
this authority. 
 
 
 

 

145.A.95(c)    

Note: 
Remarks
: 

 

 

Recomandări: 
Recommendatio
ns: 

Se recomandă aprobarea/emiterea iniţială/modificarea/supravegherea continuă a Certificatului de Autorizare 
conform Partea 145 
Its recommended approval/Initial grant/change/surveillance of the Part-145 approval Certificate. 

Inspectorul DN: 
Inspector AW: __________________ Semnătura

: __________________ Data: 
Date: ____________________ 



 
AUTORIZAREA ORGANIZATIILOR CU ATRIBUȚII DE MENTENANĂ - Ghidul solicitantului (Autorizarea) 

AAC 
PIAC-AIR.145 

Pag 64 of 64 
 

Editia 01 / 00 februarie 2021 Page 64/ 64 
 

Signature: 
Avizat: 
Advised: 

Pentru CAA RM: 
For CAA RM: _________________

_ 
Semnătura
: 
Signature: 

________________
__ 

Data: 
Date: ____________________ 

Pentru CAA RM: 
For CAA RM: _________________

_ 
Semnătura
: 
Signature: 

________________
__ 

Data: 
Date: ____________________ 

Pentru CAA RM: 
For CAA RM: _________________

_ 
Semnătura
: 
Signature: 

________________
__ 

Data: 
Date: ____________________ 
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