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de standardizare efec tu C1 te de catre
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In temeiul art. 5 lin . (3 , li te ) In Lege?. - 'a tei c ., ~
nr, 1237 -XII I din 09 .07 1997 si iJ unc tului 7 sub o \Jr. ~ _ !
5) din Regulame ntu l privi nd orgaJ1 iZarea $1 fu r c ;ie -,:r£;3
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28 noiembrie 2014, $i creil.rii cadrului nor:-nativ pen tr u
aplicarea prevederilor Reguiamentului de punere in aDi!care
(UE ) nr, 628/2 013 al Comisiei din 28 iunie 2013 orivi nd
metodel e de lucru ale Agentiei Europene de Sigur'ant,;'l. a
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np14KA3
06 YTBep>KAeHli'Ull TeXHLo1yeC Ka.1 X Tpe6oBaH~",
np~M e Ha.1MbIX AnSI npe Ayn p eX(AeHa.1S1 TonKHOBeHa.1~
B noneTe, - scnc, Bepc~SI 7.1

Ha OCHOHaH~~ nyliKTa e ) 'lanv. (3) craTb ~ 5 3aKoHa
o rpa>KAaHcKoiil a8~aLl~ ~ Ng 1237-Xi ll OT 9.07.1997 r .
~ nOAnYHKTa 5) IlYHKTi.\ 7 n 0J1 0)l(eH~"1 n6 opra H~ 3aLl v.~
~ cjJYHKU,~oH~p08aH,1~ Opr a H8 r pcl>KJ, BHC KOiil J I3~au. v.v.,
YT8ep>KJ.l,eHHOrO nOCTaHOBJleH~ eM npa B~ Ten"CTB a Pe cny6 mlK~
MonAOGa t~Q 645 OT 7.08.20 '14 r
rnS1 BblnOI1 H e'. ~>l
06>l3aHHOCTe~i, B03na r ae MbiX HJ O pri1H rjJ,,;rna ll cKoi;1
a B~aL\~v. EJ K'.! 'ICCT B8 op ra H3 ny 6 nwH o ro yn p a fll1e l~11Sl ,
YTsep>Kf\aIOIHe ro nOJlO>KeHv.>l , WICTPY KU" l vl 11 ilPvr ~ ,~ ,'i Kibl
T8X HI1'l8 CKo ro XapClKTepa, COAep>KaLllv.e C ra HD,ap rbl Vl
npOIWAYPb!. 06>l3aTeJlb Hb1C I\fl>l ~CIlOJlHe H ~ CP ~ 3":'"eCKW,,H1 11
10 p~AVl 'l eCKVlM,1 n~u,aMVl, OCYLl,(eCTF.Il>lIO LLlVl MI1 A 8Sl TenbHOC Tb
G 06J1aCT~ rpa>KA3HcKoiil 3R~au,~v., 8 u,en>lx BHeApeH~R
CorJlaWeH~R 06 06Lu,eM B03,o,YWHOM npocrpaHCT8e Me>KIW
Pecny6nvlKoiil fv1onA oB3 vI EBponeiilcK~M COlO30M ~ em
f'Ocy,o,apCTBaMVl-'lfl8HaM~, nOAmlcaHHoiil B 5plOccene 26 VlKlH>l
2011 r., paTVlcjJVlu,~p08aflHol',i 3aKoHoM NQ 292 OT 21 AeKa6p>l
2012 r, npII1KA3bIBAIO:
1. YTBepp,vlTb TeXHVl'l8CK"e Tp86oBaH~>l, npv.M8HHMble AnR

npeL\ynpe>KL\eHI1R CTOJlKHOB8HVliil B no neTe, - 5CnC, BepcVl ~
np~n O>Ke H ~Kl K H3CTORUj8MY n p ~Ka3y , An~
B03L\YU1H bIX CYilOB , ~ Me IOLll~IX ceoTVlcjJV1Kalbl T~ na, BblAa HHbl 8
~nvi np~3 H aHHbl e EASA (E Bp onoiilcK08 areHTCTBO no 6830nac·
Hocm aB~au,vIVl).
2. OpraHY rpa)l(f\3Hc Koiil aSVl3llvlVl ony6J1~KOBaTb np~JlO>K8H W:
K HacTo.H1l8MY np,lKa3 y Ha o <pl1LlVla n bHO Vt C TpaHI~l.\e 8 ce T:
t1HTepHer v/,wi.caa .11ld B p a "IJwn e ,,3aKOHOf\ar enbHall 6213a tl Py r~e HO pMaT~ tlHI 'I '= aKTbl».
3. )l11>l 803L\YLlJH IX CYAOB , KOlopble He VlM810T cepTV·
cjJi~K<l Tb l mila, 8hlLl3HHbie ~nVl nj)Vl3 HaHH ble EASA, flpl~MeHIlKl Tc o
AflV\aul~OHH1;.le p'38 l11na RAC-ACAS ,, 50PTOB8R C ~CTe Ma npeny ·
n p p. llIr\eHI'l ~ r.;onKHoBel~VlVl (5C nC); BH8ApeHVle ~ ~CrIOJl b3C· ·
e81~Me ,'. YTB e[)>K'(\e Hlib! G r ocy.o,21pcTBe HH oiil 21L\MVlHVlcTpau,Me;'
I'p21>K,D,aHcKOV. afl Vla UVll~ npVlK330M NQ 155 OT 9 AeKa6pR 1999
4. H3C T 0\1 LL\111~1 np~Ka3 ElCTynaeT 8 cVlny C Aa ll>
0Ily6n~Ko8 aH ~R B O¢~llVlanbHOM MOHVlTope Pecn y6nM "
MonAOBa.

7 . 1, COrJlilCHO

,[J,H PEKTOP OprAHA
rPA;KAAHCKOH ABHAllHH
N9. ?4 l GEN. KI>1UII>1K3Y, 19

H0S16p$l

2293

M ~pya

MAllE KA

2015 r.

np~KA3
06 yrBep>KAeHa.1a.1 nOnO>KeH~S1 0 MeTOAax pa60Tbi OpraHa
rp a lKAaHcKot:1 aB",a4l1tLo1 npH npOBeAeH"'~ EBpOneHCKa.1M
a reHTCTBOM no 6 e3 0 n acHocT~ aBLo1a4~~ ~HcneJ( L\"'~ no
CTa HAapTVl 3 aua.1'"

Ha OCHOB21H~~ nyHKTa e) 'laCT~ (3) CTaTb~ 5 3aKoHa 0
NQ 1237 -XIII OT 9 .07. ,997 r . Vi nO/ln YH KTa
5) nYHKTa 7 nOnO>K8H~>l 06 opr3H~3al~Vlv. ~ cjJYHKI,()ll0 Hvlp OB aft~l ~
OpraHa rpa>KAaHcKoiil aB ~aL\~Vl, yTeep)K,lleH~'loro n OCT a~ 08 Jl e H~ elvl n paBVlTeJlbC T8 Cl Pecny6nVlKVl M on ):toBa NQ 645 OT
7.08.2014 r., Mil SbI1l0JlHeHI1>1 ofjR3aHhOCTeVt, EJ03naraeMhiX Ha
OpraH rpa)l(AaHcKoiil aB~au,11~ B Ka'leCTBe opraHa ny6)l~'lHorO
ynpaBJleHVlR, YTBep>KAalOLLlero nOnO>KeH~'l, V.HCTpyKl l ~l l~
Vl APyrVle aKTbl TeXH~'leCKOrO xapaKTepa, cO,llep>K au\ ~e
c TaHAapT~ Vl npoueAY p~, 06R3aTenbH~e f\ n'l ~cn OJlHe HVlR
cjJ~:3~'leCK~M~ Vl 10p~.nWieCKVlMV, JlVlu,21MVl, oCYLLlecTBJlR KlLl.lVlM ~
AeRTenbHocTb B 06nacT~ rpa >KL\aHcKoiil 3B~a u,Vl~, B I 6n RX
BHeApeH~R Cornalll8HVlR 06 06Uj8M BO:1iWLU H:lM n p oc TpaHcTse
Me>KAY Pec ny6nVlKoiil ManAoea 111 EBpo ne iilc K ~M CO Kl 30M Vl
ero rocYf\apCTBaMv.·'lneHaM~ , n O,ll, ll VlC21HHOro 13 5pKlccene
26 VlIOHR 2011 r. , paTII1C1JV1u,iIlpoBaH Horo 3aKoHoM NQ 292
OT 21 AeK a6pR 2012 r ., ~1 Pa6o "le ro cor JlaWe HVlR Me>KAY
EBponeiilcKMM al-e HTCTBO M ri o 6 e 30 nac HocH1 a 13'l a u,~Vl ~
OrA, nOAnVlcaHHcro B Sp locee ne 28 HOR6pR 2014 r, ill
C03f\aHVlSl HopMaTI~BH oiil 6a3bl AnR npVlMeHeHiIlll nOJlOllleliVlH
(EC) NQ 628/ 2013 KOMVlCC11V1 OT 28 V.IOH>l 2013 r, 0 MeTOf-\3 X
r pa)l(f\a H c~.oiil aB ~ a u,Vl~

pa60Tbi EEJ P on e ~C i ( O I a areHTCTBCl no 6e30naCHOCT~ aBVlalJ."
npOBe .ne H II1 ~' I1H c neKuVliil no CTaHAapT~3allI1Vl ~ !!ft '
oCYLLleCTsJle HV11l Korrr pOnl1 33 B blnonHeH~l elvi HOpM nOJlO>K er . 0
( EC) NQ 216/ 2008 EBponeiilcKoro n apnaMeHT3 ~ COBBT S
aH HyJl~p08aHVl>1 nono*e HiIlR (EC) NQ736/2008 KOMiIlCC~Vi ~
u,eJl>lX YCTaHoeneHI1R npou,eAYP. CPOKOS ~ AeiilcTBVl~ Or!
np~ npose):~eHII1~ EB po n eiilcK)lIM areHTCTBOM no 6e30nacHoc,
313v.au,VlVl II1Hc fleK u~ii1 no C1 aHf\apTVl3a u,~~ npII1KA3bIBAIO:
1. YTBepAVlTb nOJlO>K eH ~e 0 MeTOAax pa60Tbi Opr ,;~_
rpa>K,o,aHcKoiil aBlI1au,~I~ n p ~ npOBe)J,eHVl~ EBponeiilc K,
areHTCTBOM no 6e30nacHocTVl a8~au,~Vl ~HcneKu,~~ -:
cTaHlwpT~3 a l,(iIl~, COrJlaCHO np~JlO>K e HVlIO K HaCTOR LLle
llP~

np~Ka3Y·

2. OpraHY rp3>KL\afl CKOiil al:l~au,~Vl ony6nVlKoB c ',
np~JlO>KeHI1e K H3 c ToRLLleMY np~Ka3Y fla ocjJVlU~an bl ':

cT paHVlue B ceT~ II1HT ep HeT www . caa.md B pa3 )J,E -=
,,3aKoHoAaTe n bH351 633a - AP yr~e HOpMaTII1B Hble aKTbl ».
3 . HaC ToRlu, lI1~ np l~ K a3 BC Tyn a eT B c~Jly C .n 3 - "
01ly 6nV1K oB aH~ R G O cj) I1Ll ~a nbH oM 1v10H~ Tope Pecny6 J11 "
MOJl,llOBil.
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I. Dispoziţie generale
1. Prezentul Regulament transpune Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 628/2013 al
Comisiei din 28 iunie 2013 privind metodele de lucru ale Agenţiei Europene de Siguranţă a
Aviaţiei pentru efectuarea inspecţiilor de standardizare şi pentru monitorizarea aplicării normelor
din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 736/2006 al Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
L179 din 29 iunie 2013, precum şi a Aranjamentelor de lucru încheiate între Agenţia Europeană
de Siguranţă a Aviaţiei şi Autoritatea Aeronautică Civilă la Bruxelles la 28 noiembrie 2014.
2. Prezentul Regulamentul stabileşte metodele de lucru ale Autorităţii Aeronautice Civile (AAC)
în cadrul inspecţiilor de standardizare efectuate de către Agenţia Europeană de Siguranţă a
Aviaţiei (EASA).
3. Prezentul Regulament se aplică în cazul inspecţiilor de standardizare atunci când EASA
trebuie să îndeplinească sarcina de a monitoriza aplicarea cerinţelor de siguranţă a aviaţiei
implementate în baza Acordului privind spaţiul aerian comun dintre Republica Moldova şi
Uniunea Europeană şi statele sale membre, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012, ratificat prin
Legea nr. 292 din 21 decembrie 2012, şi de Aranjamentele de lucru între EASA şi AAC
încheiate la Bruxelles la 28 noiembrie 2014.
4. În sensul prezentului Regulament, se aplică următoarele definiţii:
constatare - rezultatul comparaţiei dintre probele disponibile şi cerinţele aplicabile;
corecţie - o acţiune având ca scop eliminarea unei neconformităţi constatate în raport cu cerinţele
aplicabile;
inspecţie - inspecţia de standardizare efectuată de EASA la AAC, la întreprinderi sau asocieri de
întreprinderi, pentru a verifica modul în care se aplică cerinţele de siguranţă a aviaţiei stabilite în
următoarele domenii:
a) proiectarea, fabricaţia, întreţinerea şi operarea produselor, pieselor şi echipamentelor
aeronautice, precum şi faţă de personalul şi organizaţiile care participă la proiectarea,
fabricaţia şi întreţinerea acestor produse, piese şi echipamente,
b) faţă de personalul şi organizaţiile implicate în operarea aeronavelor;
măsură corectivă - o acţiune având ca scop eliminarea cauzei unei neconformităţi constatate în
raport cu cerinţele aplicabile, pentru a preveni repetarea acesteia;
probă - înregistrări, declaraţii de fapt sau alte informaţii care sunt relevante şi verificabile;
problemă imediată de siguranţă - o situaţie în care există probe că un produs, un serviciu, un
sistem, un element constitutiv, un echipament sau o instalaţie este fie într-o asemenea stare, fie
este exploatat(ă), furnizat(ă) sau întreţinut(ă) într-un asemenea mod încât persoanele s-ar putea
afla în pericol dacă situaţia nu este corectată imediat.
II. Principii aplicabile monitorizării, inspecţiilor şi constatărilor
5. Monitorizarea efectuată de EASA:
a) este continuă şi bazată pe riscuri, realizată pe baza informaţiilor de care dispune
EASA;
b) implică evaluarea capacităţii AAC de a îşi îndeplini responsabilităţile de supraveghere
în materie de siguranţă, realizarea inspecţiilor necesare, precum şi luarea de măsuri privind
constatările rezultate în urma inspecţiilor, pentru a asigura implementarea la timp a corecţiilor şi
a măsurilor corective corespunzătoare;
c) urmează o tratare sistemică, abordând toate domeniile şi elementele critice ale
sistemului de supraveghere a siguranţei definite de OACI. O atenţie specială se acordă
interfeţelor dintre domenii;
d) se petrece în mod transparent, eficient, eficace, armonizat şi consecvent;
2

e) analiza rezultatului activităţilor de monitorizare serveşte pentru a identifica necesităţile
de îmbunătăţire a reglementărilor.
6. Inspecţiile efectuate de EASA la AAC:
a) ţin seama de rezultatele inspecţiilor anterioare;
b) abordează în special modificările cerinţelor de reglementare şi ale capacităţii AAC de a
îşi îndeplini sarcinile de supraveghere în materie de siguranţă;
c) sunt proporţionale cu nivelul şi complexitatea industriei pe care AAC o supraveghează,
asigurându-se ca prioritate un nivel ridicat şi uniform de siguranţă pentru transportul aerian
comercial;
d) pot include inspecţii la întreprinderi sau la asocieri de întreprinderi aflate sub
supravegherea AAC.
7. Constatările de neconformitate identificate în cursul inspecţiilor sunt clasificate şi urmărite de
EASA în funcţie de impactul acestora asupra siguranţei, constatările legate de siguranţă fiind
prioritare.
8. EASA informează fără întârziere AAC în cazul în care corecţia unei probleme imediate de
siguranţă nu a fost realizată în mod satisfăcător.
III. Schimbul de informaţii. Coordonatorul naţional pentru standardizare
9. AAC furnizează EASA toate informaţiile necesare relevante pentru activitatea de
supraveghere a siguranţei, abordând toate elementele critice ale sistemului AAC de supraveghere
a siguranţei, inclusiv întreprinderile sau asocierile de întreprinderi aflate sub supravegherea
AAC. Informaţiile trebuie furnizate în forma şi modalitatea precizate de EASA, ţinând seama de
informaţiile care au fost puse la dispoziţia OACI.
10. De asemenea, AAC furnizează EASA, la cerere, informaţii ad-hoc solicitate, în termenul
stabilit de EASA.
11. AAC recepţionează şi asigură distribuirea informaţiilor relevante pentru sprijinirea
implementării uniforme a cerinţelor aplicabile furnizate de EASA, în conformitate cu
Aranjamentele de lucru între EASA şi AAC încheiate la Bruxelles la 28 noiembrie 2014.
12. AAC desemnează un coordonator naţional pentru standardizare, care acţionează ca principal
punct de contact pentru toate activităţile de standardizare şi în special pentru a coordona
schimbul de informaţii menţionat la punctele 9-11.
13. Coordonatorul naţional pentru standardizare este responsabil pentru:
a) păstrarea şi actualizarea informaţiilor furnizate EASA în mod continuu, inclusiv
informaţiile solicitate în cadrul monitorizării, inspecţiilor şi constatărilor, planurile de măsuri
corective şi corecţiile, precum şi probe privind implementarea măsurilor corective convenite;
b) furnizarea de asistenţă EASA în toate etapele unei inspecţii şi garantarea faptului că
echipa de inspecţie este însoţită pe parcursul întregii inspecţii la faţa locului.
14. AAC asigură existenţa linilor clare de comunicare între coordonatorul naţional pentru
standardizare desemnat şi organizaţia internă a AAC, pentru ca acesta să îşi îndeplinească
responsabilităţile în mod corespunzător.
IV. Monitorizare continuă. Inspecţii
15. Monitorizarea continuă efectuată de EASA cuprinde următoarele:
a) colectarea şi analizarea datelor şi informaţiilor furnizate de autorităţile competente ale
statelor membre ale Uniunii Europene, de AAC, de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale
(OACI), de Comisia Europeană sau de alte surse pertinente;
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b) evaluarea capacităţii AAC de a îşi îndeplini responsabilităţile de supraveghere a
siguranţei;
c) în funcţie de evaluarea menţionată la litera b), stabilirea priorităţilor, planificarea şi
determinarea domeniului de aplicare pentru inspecţii;
d) desfăşurarea acestor inspecţii, inclusiv raportarea aferentă;
e) urmărirea şi închiderea constatărilor de neconformitate rezultate în urma inspecţiilor.
16. Pentru evaluarea menţionată la punctual 15 litera b), EASA elaborează, dezvoltă şi menţine
un model unic, ţinând seama cel puţin de următoarele elemente:
a) dimensiunea şi complexitatea sectorului aviaţiei;
b) incidentele grave, accidentele, accidentele mortale şi decesele aferente;
c) rezultatele inspecţiilor la platformă;
d) rezultatele inspecţiilor anterioare;
e) capacitatea AAC de a implementa în mod eficace corecţii şi măsuri corective;
f) rezultatul auditurilor efectuate în temeiul convenţiilor internaţionale sau al programelor
naţionale de evaluare a siguranţei.
17. Rezultatul modelului prezentat la punctul 16, precum şi datele de intrare şi rezultatele
evaluării se pun la dispoziţia coordonatorului naţional pentru standardizare al AAC.
18. EASA efectuează inspecţii care abordează fiecare din următoarele domenii:
a) navigabilitatea şi protecţia mediului;
b) personalul navigant;
c) operaţiunile aeriene;
d) inspecţiile la platformă, (definite şi ca „inspecţii la sol”);
e) aerodromurile;
f) ATM/ANS şi controlorii de trafic aerian.
19. Pot fi definite şi alte domenii în care EASA efectuează inspecţii, în funcţie de evoluţiile
cadrului normativ sau la cererea Comisiei Europene.
20. EASA efectuează:
a) inspecţii cuprinzătoare, pentru inspectarea unuia sau mai multor domenii; aceste
inspecţii se efectuează la intervale de timp stabilite pe baza rezultatelor monitorizării continue;
b) inspecţii punctuale, pentru inspectarea unor aspecte specifice din cadrul unuia sau mai
multor domenii şi/sau pentru a evalua stadiul de implementare a corecţiilor şi măsurilor corective
convenite;
c) inspecţii ad-hoc, pentru investigarea aspectelor problematice specifice constatate prin
monitorizarea continuă de către EASA sau la cererea Comisiei Europene.
21. Fără a aduce atingere inspecţiilor menţionate la punctul 20, atunci când a colectat suficiente
probe de neconformitate EASA poate formula constatări în afara unei inspecţii la faţa locului.
22. Inspecţiile menţionate la punctul 20 literele a) şi b) includ următoarele etape:
a) o etapă pregătitoare, cu durata minimă de 10 săptămâni înaintea inspecţiei;
b) o etapă la faţa locului;
c) o etapă de raportare, cu durata maximă de 10 săptămâni de la încheierea etapei de la faţa
locului.
23. Inspecţiile ad hoc menţionate la punctul 20 litera c) se anunţă AAC cu un preaviz de 2
săptămâni, dar nu este necesar să se respecte termenele şi procedurile prevăzute la punctele 2429.
24. În cursul etapei pregătitoare a unei inspecţii, AAC:
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a) recepţionează notificarea inspecţiei, inclusiv tipul inspecţiei, domeniul (domeniile) şi
aspectele vizate de inspecţie, şi începe pregătirea pentru etapa la faţa locului, cu cel puţin 10
săptămâni înainte de etapa de la faţa locului;
b) colectează şi transmite EASA informaţiile necesare pentru pregătirea inspecţiei;
c) cooperează cu EASA în vederea definirii domeniului de aplicare, amplorii şi programului
inspecţiei, inclusiv inspecţia la întreprinderi sau asocieri de întreprinderi, ţinând seama de
informaţiile obţinute în urma supravegherii continue;
d) cooperează cu EASA în vederea pregătirii rapide a etapei de la faţa locului. Dacă se consideră
necesar, se poate organiza o reuniune preliminară între echipa de inspecţie şi coordonatorul
naţional pentru standardizare.
25. Programul de inspecţie şi componenţa echipei de inspecţie se defineşte cu cel puţin 2
săptămâni înainte de etapa de la faţa locului.
26. În cursul etapei de la faţa locului a unei inspecţii:
a) se organizează o reuniune de deschidere a echipei de inspecţie cu coordonatorul naţional
pentru standardizare şi cu AAC;
b) se examinează constatările de neconformitate identificate în cursul inspecţiilor anterioare care
sunt încă deschise şi se analizează corecţiile şi măsurile corective corespunzătoare;
c) dacă în timpul inspecţiei se identifică o problemă imediată de siguranţă EASA notifică AAC
cu privire la orice problemă;
d) cu ocazia unei sesiuni de închidere, echipa de inspecţie prezintă AAC o listă a constatărilor
preliminare de neconformitate identificate sau examinate în cursul inspecţiei;
e) în cazul în care se solicită de EASA se organizează inspectarea întreprinderilor sau asocierilor
de întreprinderi aflate sub supravegherea AAC, ca parte a inspecţiei realizate de EASA; în acest
caz, AAC însoţeşte echipa de inspecţie;
f) se realizează interviuri cu personalul AAC, precum şi al întreprinderilor sau asocierilor de
întreprinderi vizitate, dacă este cazul;
g) se oferă tot suportul necesar pentru ca echipa de inspecţie să examineze legislaţia, procedurile,
certificatele, evidenţele, datele şi orice alte materiale pertinente.
27. În cursul etapei de raportare a unei inspecţii, în termen de 6 săptămâni de la sesiunea de
închidere a etapei de la faţa locului, AAC primeşte un proiect de raport elaborat de EASA pe
baza analizei şi clasificării constatărilor preliminare, care conţine cel puţin:
a) un rezumat care prezintă concluziile;
b) detalii cu privire la realizarea inspecţiei, inclusiv tipul de inspecţie, aspectele tratate, domeniul
de aplicare şi componenţa echipei;
c) o analiză a fiecărui element critic în parte, cu accent pe principalele constatări;
d) o listă a constatărilor de neconformitate identificate sau examinate în cursul inspecţiei,
împreună cu clasificarea acestora;
e) recomandări, inclusiv, dacă este necesar, privind recunoaşterea reciprocă a certificatelor.
28. Constatările de neconformitate sunt notificate prin intermediul proiectului de raport
menţionat la punctual 27, cu excepţia cazului în care au fost deja comunicate în scris de EASA
prin alte mijloace.
29. AAC prezintă în scris către EASA observaţii, precum şi corecţiile sau măsurile corective, în
termen de două săptămâni de la notificare.
30. În termen de 10 săptămâni de la sesiunea de închidere, EASA emite un raport final pe baza
proiectului de raport menţionat la punctul 27, care reflectă observaţiile AAC. EASA poate adapta
descrierea constatărilor de neconformitate, precum şi temeiul juridic, clasificarea sau situaţia
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acestora, după cum este necesar pentru a lua în considerare observaţiile, precum şi corecţiile sau
măsurile corective prezentate în cursul etapei de raportare.
31. AAC poate solicita periodic de la EASA datele privind starea monitorizării continue,
instituite şi menţinute de EASA.
32. Raportul final se adresează AAC şi Comisiei Europene, care poate transmite ulterior acest
raport şi altor autorităţi competente, după caz.
33. Pentru toate constatările de neconformitate clasificate în conformitate cu punctul 38 lit. b) şi
c), AAC propune o corecţie şi o măsură corectivă în termen de cel mult patru săptămâni de la
primirea notificării din partea EASA.
34. Pentru toate constatările de neconformitate clasificate în conformitate cu punctul 38 lit. a),
AAC propune o măsură corectivă în termen de cel mult 10 săptămâni de la primirea notificării
din partea EASA.
35. AAC informează la timp EASA cu privire la finalizarea măsurilor corective şi furnizează
probe în acest sens.
36. În cadrul evaluării de către EASA a corecţiilor şi măsurilor corective prezentate de AAC, la
solicitarea EASA, AAC prezintă probe sau clarificări suplimentare în timp util, pentru a se
încadra în termenul prevăzut în punctul 37 lit. a).
37. EASA:
a) se declară de acord cu sau respinge corecţiile şi/sau măsurile corective prezentate, în termen
de 16 săptămâni de la notificare;
b) monitorizează implementarea în mod satisfăcător a măsurilor corective, inclusiv poate decide
să verifice implementarea la faţa locului prin intermediul unei inspecţii;
c) identifică eventualele necesităţi de măsuri suplimentare în conformitate cu punctele 41-44;
d) raportează periodic AAC şi Comisiei starea constatărilor de neconformitate şi
corecţiile/măsurile corective aferente, prin rapoarte de situaţie;
e) închide constatările de neconformitate atunci când este satisfăcută de finalizarea măsurilor
corective şi de probele furnizate, înregistrează închiderea constatărilor de neconformitate şi
informează AAC în consecinţă.
38. Toate constatările de neconformitate identificate de EASA în cadrul inspecţiilor, sunt
clasificate şi raportate de către EASA, indiferent dacă ţin de cerinţe administrative sau de cerinţe
tehnice, într-una din următoarele clase:
a) clasa C: neconformitate cu cerinţele aplicabile, prezentând în principal probleme de
standardizare;
b) clasa D: neconformitate cu cerinţele aplicabile, prezentând probleme de standardizare
probleme de siguranţă dacă nu este corectată la timp;
c) clasa G: problemă imediată de siguranţă.
39. Raportarea, urmărirea şi închiderea constatărilor de neconformitate se realizează într-o ordine
prioritară în funcţie de clasificarea acestora.
40. Atunci când EASA a notificat o problemă imediată de siguranţă:
a) AAC ia măsuri corective adecvate, inclusiv aplică imediat corecţii eficace pentru a elimina
neconformitatea constatată şi transmite EASA probe în acest sens;
b) în termen de două săptămâni de la notificarea problemei imediate de siguranţă, la solicitarea
EASA, AAC participă la o reuniune pentru evaluarea implementării corecţiilor imediate;
c) în cazul în care EASA nu este mulţumită de corecţii, aceasta înaintează recomandări Comisiei.
41. Deficienţă în soluţionarea unei constatări de neconformitate este:
a) nu s-a prezentat măsura corectivă în termenul menţionat la punctul 33;
b) măsura corectivă nu a fost acceptată de EASA în termenul menţionat la punctul 37 litera b);
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c) măsura corectivă nu a fost implementată în mod corespunzător.
42. În cazurile menţionate la punctul 41, la solicitarea EASA, AAC furnizează clarificări cu
privire la această deficienţă şi prezinte măsuri suplimentare, în termenul limită de răspuns fixat
de EASA.
43. Pe baza evaluării consecinţei deficienţei şi a răspunsului furnizat de AAC în termenul limită
stabilit, EASA poate:
a) accepta măsurile suplimentare prezentate; sau
b) emite un raport suplimentar adresat AAC şi Comisiei, care include evaluarea EASA şi
recomandări către Comisie, inclusiv, dacă se consideră necesar, recomandări cu privire la
recunoaşterea reciprocă a certificatului (certificatelor) eliberat(e) AAC.
44. Fără a aduce atingere cadrului normativ privind stabilirea şi aplicarea listei comunitare ale
transportatorilor aerieni care se supun unei interdicţii de exploatare pe teritoriul Comunităţii,
după raportul suplimentar menţionat la punctul 43 litera b):
a) AAC precaută observaţiile transmise de Comisia Europeană;
b) la solicitarea Comisiei Europene, AAC prezintă explicaţii suplimentare pentru clarificarea
tuturor constatărilor de neconformitate sau a unei părţi din acestea;
c) la adresarea Comisiei Europene, EASA realizează o inspecţie ad-hoc pentru a verifica
implementarea satisfăcătoare a corecţiilor şi a măsurilor corective.
45. Constatările de neconformitate identificate de EASA pentru care probele de închidere nu au
fost prezentate EASA până la momentul intrării în vigoare a prezentului regulament sunt
considerate a fi fost efectuate în conformitate cu prezentul regulament şi se tratează în
consecinţă.
46. Planurile de măsuri corective convenite de EASA până la momentul intrării în vigoare a
prezentului regulament se consideră a fi convenite în conformitate cu prezentul regulament.
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