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Partea 3: Conformitatea Manualului Organizației de Întreținere cu M.A.Subpartea F (MOM) 
Part - 3: Compliance with M.A. Subpart F Maintenance organization Manual (MOM) 

Numele organizaţiei: 
Name of organization: 

Referinţa de Autorizare: 
Approval reference: 

Nivel autorizarea solicitată: 
Requested approval rating: 

Bifați (V) - atunci când corespunderea este satisfăcută sau (X) - dacă nu este satisfăcută corespunderea şi specificați referinţa 
la partea 4 referitoare la constatări sau indicați (N/A) – unde nu este aplicabil, sau (N/R) – unde este aplicabil, dar nu este 
inspectat. 
Please either tick (V) the box if satisfied with compliance; or cross (X) if not satisfied with compliance and specify the reference of the part 
4 finding; or enter (N/A) where an item is not applicable; or (N/R) when applicable but not reviewed. 

Partea A GENERALITĂȚI 
Part A General 

1.1 


Cuprinsul 
Table of content 

1.2 


Lista paginilor efective 
List of effective pages 

1.3 


Evidența amendamentelor 
Record of amendments 

1.4 


Procedura de amendare 
Amendment procedure 

1.5 Distribuirea 
Distribution 

1.6 


Declaraţia managerului responsabil 
Accountable manager’s statement 

Partea B DESCRIEREA 
Part B Description 

2.1 


Scopul de lucru al organizației 
Organisation’s scope of work 

2.2 


Prezentarea general a organizației 
General presentation of the organisation 

2.3 


Numele și funcția personalului de conducere 
Name and title of management personnel 

2.4 


Organigrama organizației 
Organisation chart  

2.5 


Personalul de certificare și personalul revizuire a navigabilității 
Certifying staff and airworthiness review staff 

2.6 


Personalul 
Personnel 

2.7 


Descrierea generală a facilităților 
General description of the facility 

2.8 


Scule, echopament și materiale 
Tools, equipment and material  

2.9 


Date privind întreţinerea 
Maintenance Data 

Partea C PROCEDURI GENERALE 
Part C General procedures 

3.1 


Revizuirea organizațională 
Organizational review 

3.2 


Formarea 
Training 

3.3 


Subcontractarea serviciilor specializate 
Subcontracting of specialised services 

3.4 


Autorizație de unică folosință 
One time authorizations 
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Partea D PROCEDURI DE LUCRU 
Part D Working procedures 

 

4.1 
 Acceptarea ordinelor de lucru 

Work order acceptance 

4.2 
 Pregătirea și emiterea setului documentelor de lucru 

Preparation and issue of work package 

4.3 
 Logistica 

Logistics 

4.4 
 Executarea  

Execution 

4.5 
 Darea în exploatare – Personalul de certificare 

Release to service – Certifying staff  

4.6 
 Darea în exploatare – Suprevegherea 

Release to service – Supervision 

4.7 
 Darea în exploatare – Certificatul de dare în exploatare  

Release to service –Certificate of release to service 

4.8 
 Înregistrările 

Records 
4.9 

 

Procedurile de examinare a navigabilității și înregistrările pentru aeronavele ELA1 care nu sunt implicate în 
operațiuni comerciale. 
Airworthiness review procedures and records for ELA1 aircraft not involved in commercial operations  

4.10 
 

Proceduri de elaborare și procesare spre aprobare a Programelor de întreținere pentru aeronavele ELA2 care nu 
sunt implicate în operațiuni comerciale. 
Procedures for the development and approval processing for maintenance programmes for ELA2 aircraft not involved in commercial operations 

4.11 
 

Proceduri speciale 
Special procedures 

4.12 
 Raportarea evenimentelor 

Occurrence reporting 
4.13 

 Managementul aprobării indirecte a Manualului 
Management of indirect approval of the manual 

 

Partea E ANEXE 
Part E Appendices 

 

5.1 
 Specimene a tuturor documente utilizate 

Sample of all documents used 
5.2 

 Lista subcontractorilor 
List of subcontractors 

5.3 
 Lista amplasamentelor de întreţinere 

List of maintenance locations 
5.4 

 Lista organizațiilor M.A.Subpartea F contractate. 
List of M.A. Subpart F organizations 

 

 

 
Referinţă MOM: ______________ 
MOM Reference: 
 

 
 
Amendament MOM: ______________ 
MOM Amendment: 

Inspector AAC RM: 
CAA RM surveyor:  

 
_________________ 

 Semnătura(i):  
Signature(s): 

 
___________________ 

Serviciul AAC RM: 
CAA RM office: 

 
_________________ 

Data completării Formularul 6F AAC Partea 3: ______________ 
Date of CAA Form 6F Part 3 completion: 

Formularul 6F AAC Partea 3 
CAA Form 6F Part 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




