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Republica Moldova

AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ

ORDIN Nr. OAAC12/2022
din 22.03.2022

cu privire la introducerea modificărilor în Procedurile
și Instrucțiunile Aeronautice Civile „Supravegherea

serviciilor de navigație aeriană” (PIAC-SSNA) Partea I

Publicat : 01.04.2022 în MONITORUL OFICIAL Nr. 88-95 art. 344 Data intrării în vigoare

În  temeiul  art.  7  alin.(3)  subp.1)  lit.b)  din  Codul  aerian  al  Republicii  Moldova
nr.301/2017 şi al punctului 10 subp.1) lit.b) din Regulamentul cu privire la organizarea și
funcționarea Autorității Aeronautice Civile, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii
Moldova nr.133/2019, întru executarea atribuțiilor ce îi revin Autorității Aeronautice Civile
în calitate de autoritate administrativă de certificare, supraveghere și control în domeniul
aviației civile, în scopul instituirii și realizării Programului de monitorizare a implementării
procedurilor operaționale,

ORDON:

1. Se aprobă amendamentul nr.02 la Procedurile și Instrucțiunile Aeronautice Civile
„Supravegherea serviciilor de navigație aeriană” (PIAC-SSNA) Partea I ediția nr.01, conform
anexei la prezentul ordin.

2. Autoritatea Aeronautică Civilă va pune la dispoziţia tuturor persoanelor interesate
anexa  la  prezentul  ordin  prin  publicarea  pe  pagina  web  oficială  www.caa.md,  la
compartimentul „Cadrul normativ/PIAC”.

3. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova.

DIRECTOR INTERIMAR Vasile ȘARAMET

Nr.12/GEN. Chişinău, 22 martie 2022.



Anexă  
la Ordinul nr.12/GEN din 22.03.2022 

 
 
Procedurile și Instrucțiunile Aeronautice Civile „Supravegherea serviciilor de navigație aeriană” 
(PIAC-SSNA) Partea I, ediția nr.01, aprobate prin Ordinul Directorului AAC nr.14/GEN din 
15.03.2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.111-118 art.548), se modifică după 
cum urmează: 

 

1. Capitolul 5 punctul 5.1 subpunctul 5.1.1 va avea următorul cuprins:  
 
„5.1.1 AAC asigură supravegherea continuă a FSNA cărora le-a acordat certificate. În 
ceea ce privește siguranța, AAC stabilește un Program anual de supraveghere a 
siguranței, care include inspecții de supraveghere și vizite de monitorizare a implementări 
procedurilor operaționale, pentru a asigura conformarea furnizorilor SNA certificați cu 
cerințele de reglementare aplicabile.    
 

2. Capitolul 5 punctul 5.1 subpunctul 5.1.2 va avea următorul cuprins:  
 
„5.1.2 Supravegherea continuă se exercită de către AAC prin activități specifice atunci 
când verifică conformarea continuă a furnizorului de SNA cu cerințele de reglementare 
aplicabile, în perioada de valabilitate a certificatului, în vederea menținerii încrederii în 
furnizorul de SNA. În acest sens, AAC desfășoară activități de evaluare a 
documentației, inspecții de verificare a conformării continue și vizite de monitorizare a 
implementării și respectării procedurilor operaționale. Metodologia desfășurării 
inspecțiilor de verificare a conformării continue cu cerințele aplicabile și a vizitelor  de 
monitorizare a implementării și respectării procedurilor operaționale. este prezentată 
în “Regulamentul privind inspecțiile aeronautice (PI-IA)” aprobat prin Ordinul 125/INT 
din 25.07.2018 și în procedurile interne ale subdiviziunilor AAC implicate în procesul 
de supraveghere al FSNA.” 

3. Capitolul 5 punctul 5.2 subpunctul 5.2.1 va avea următorul cuprins:  
 
„5.2.1 Programul anual de supraveghere a siguranței pentru un furnizor de SNA, care 
include programul inspecțiilor de supraveghere și programul vizitelor de monitorizare 
a implementării procedurilor operaționale se întocmește luându-se în considerare 
următoarele aspecte:” 
 

4. Capitolul 5 punctul 5.2 subpunctul 5.2.1 se completează cu litera k) cu următorul cuprins:  
 
„k) procedurile și metodele operaționale prin care se realizează furnizarea serviciilor 
de navigație aeriană.” 
 

5. Capitolul 5 punctul 5.2 subpunctele 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6 și 5.2.7 vor avea următorul 
cuprins: 
 
„5.2.3 Proiectul Programului anual de supraveghere a siguranței (programul anual de 
inspecții și programul vizitelor de monitorizare a implementării procedurilor operaționale) 
pentru următorul an se elaborează de către Șeful Direcției navigație aeriană în colaborare 
cu ceilalți MCC și se înaintează PCC până la data de 10 decembrie a anului în curs. 
 
5.2.4 Prin grija PCC, proiectul Programului anual de supraveghere a siguranței este 
transmis spre consultare furnizorilor SNA urmând ca varianta finală sa fie elaborată până 
la data de 30 decembrie a anului în curs. 



5.2.5 După ce a fost coordonat, varianta finală a Programului anual de inspecții și 
programul vizitelor de monitorizare a implementării procedurilor operaționale se 
avizează de către PCC și se aprobă de către Directorul AAC după care copiile acestuia 
se trimit spre informare atât furnizorilor de SNA cât și MCC. 

5.2.6 Programul anual de inspecții trebuie să permită includerea inspecțiilor „Follow 
up”. Acestea se vor planifica astfel încât să permită suficient timp pentru luarea, 
implementarea și determinarea eficacității acțiunilor corective. Inspecțiile „Follow up” 
care nu au fost planificate adițional pentru anul în curs, vor fi incluse în Programul 
anual de inspecții pentru anul următor.  

5.2.7 Programul anual al inspecțiilor de supraveghere include un număr suficient de  
inspecții astfel încât toate cerințele de reglementare a siguranței aplicabile să fie 
verificate din punct de vedere al conformării, cel puțin o dată la 2 ani, pentru fiecare 
furnizor de SNA în parte.”  

6. Capitolul 5 punctul 5.2, după subpunctul 5.2.7 se introduce un nou subpunct 5.2.8 cu 
următorul cuprins:  

„5.2.8 Programul anual al vizitelor de monitorizare a implementării procedurilor 
operaționale va include monitorizarea implementării și respectării de către FSNA a 
procedurilor operaționale aprobate/avizate de către AAC.”  

7. Capitolul 5 subpunctul 5.2.8 devine 5.2.9 și punctul 5.2.9 devine 5.2.10 respectiv.  

 

 

 



 
O R D I N 

cu privire la introducerea modificărilor în Procedurile şi Instrucţiunile  

Aeronautice Civile „Supravegherea serviciilor de navigaţie aeriană” 

(PIAC-SSNA) Partea I şi Partea II 

  

nr. 08/GEN  din  25.02.2020 

  
Monitorul Oficial nr.70-74/249 din 06.03.2020 

  

* * * 

În temeiul art.7 alin.(3) subp.1) lit.b) din Codul aerian al Republicii Moldova nr.301/2017 

şi punctului 10 subp.1) lit.b) din Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.133/2019 cu 

privire la organizarea şi funcţionarea Autorităţii Aeronautice Civile, întru executarea 

atribuţiilor ce îi revin Autorităţii Aeronautice Civile în calitate de autoritate administrativă de 

certificare, supraveghere şi control în domeniul aviaţiei civile, în scopul ajustării PIAC-SSNA 

Partea I şi Partea II la cadrul normativ în vigoare,  

ORDON: 

1. Se aprobă amendamentul 01 la Procedurile şi Instrucţiunile Aeronautice Civile 

„Supravegherea serviciilor de navigaţie aeriană” (PIAC-SSNA) Partea I şi Partea II, conform 

anexei la prezentul ordin.  

2. Autoritatea Aeronautică Civilă va pune la dispoziţia tuturor persoanelor interesate 

anexa la prezentul ordin prin publicarea pe pagina web oficială www.caa.md, la 

compartimentul „Cadrul Normativ/PIAC”. 

3. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova.  

  
DIRECTOR Eugeniu COŞTEI 

  

Nr.08/GEN. Chişinău, 25 februarie 2020.  

  

lex:LPLP20171221301
lex:LPLP20171221301
lex:HGHG20190227133
lex:HGHG20190227133
http://www.caa.md/
http://www.caa.md/


 
Anexă  

la Ordinul nr.08/GEN din 25 februarie 2020 
 

 
Se modifică Procedurile și Instrucțiunile Aeronautice Civile Supravegherea serviciilor de navigație aeriană (PIAC-SSNA)  Partea I și Partea II, aprobate 
prin Ordinul AAC nr.14/GEN din 15.03.2019, publicat în Monitorul Oficial nr.111-118/548 din 29.03.2019, după cum urmează: 

 

1. Se va revedea conținutul PIAC-SSNA Partea I și Partea II întru excluderea greșelilor gramaticale și de stil.    
 

2. Cuprinsul va fi completat cu Anexa nr.1. 
 

3. Capitolul 1 p.1.4 (1) va avea următorul cuprins: 
”Prezentul PIAC a fost emis de către Autoritatea Aeronautică Civilă în vederea asigurării exercitării misiunilor și funcțiilor de bază stabilite în 
Codul aerian al Republicii Moldova nr.301 din 21.12.2017 şi normelor sale de punere în aplicare”. 
 

4. Capitolul 2 p.2.4.1.1 va avea următorul cuprins: 
”2.4.1.1 Modalitatea de organizare și desfăşurare a auditurilor/inspecţiilor este descrisă în “Regulamentul privind inspecțiile aeronautice” aprobat 
prin Ordinul 125/INT al AAC din 25.07.2018 și în  procedurile interne ale subdiviziunilor AAC implicate în procesul de supraveghere al FSNA.”  
 

5. Capitolul 2 p.2.4.4.3 va avea următorul cuprins:  
 
”2.4.4.3 Desfăşurarea auditurilor/inspecţiilor la locaţiile operaţionale aferente supravegherii de siguranţă iniţială se efectuează prin aplicarea 
metodologiei  descrise în “Regulamentul privind inspecțiile aeronautice” aprobat prin Ordinul 125/INT al AAC din 25.07.2018 și în  procedurile 
interne ale subdiviziunilor AAC implicate în procesul de supraveghere al FSNA.” 
 

6. Capitolul 2 p.2.6.1 va avea următorul cuprins: 
”2.6.1 Constatările identificate pe parcursul activităţilor de audit la etapa supravegherii iniţiale şi clasificarea acestora, întocmirea raportului de audit 
precum şi procesul de stabilire şi verificare a implementării acţiunilor corective sunt stabilite sunt stabilite în “Regulamentul privind inspecțiile 
aeronautice” aprobat prin Ordinul 125/INT al AAC din 25.07.2018 și în  procedurile interne ale subdiviziunilor AAC implicate în procesul de 
supraveghere al FSNA.” 
 

7. Capitolul 3 p.3.1.1 va avea următorul cuprins: 
”3.1.1 Comisia de certificare a solicitantului de certificat de FSNA se desemnează prin Ordinul Directorului AAC în temeiul prevederilor Codului 
Aerian al Republicii Moldova nr. 301 din 21.12.2017, Reglementării Aeronautice Civile RAC-ANSPC „Certificarea furnizorului de servicii de navigaţie 



aeriana”, Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea AAC, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 133 din 27.02.2019, 
în scopul exercitării misiunii, funcţiilor de bază şi atribuţiilor principale ale AAC, în vederea asigurării procesului de certificare a FSNA.” 
 

8. Capitolul 3 p.3.3.1 b), cuvintele ”Șef Direcția securitate aeronautică” se substituie cu cuvintele ”Șef Direcția securitate aeronautică, cibernetică și 
facilități”. 
  

9. Capitolul 3 p.3.3.1 c, cuvintele ”Şef Direcția economie și analiză” se substituie cu cuvintele ” Şef Direcția economie, analiză și cooperare 
internațională.”  
 

10. Capitolul 3 p.3.3.1 e) se exclud cuvintele ”RAC-ANSPC 0045”.  

 
11. Capitolul 3 p.3.3.1 f) se exclude, iar p.3.3.1 g) devine p.3.3.1 f). 

 
12. Capitolul 3 p.3.6.2.6 se exclud cuvintele ”pe parcursul supravegherii inițiale și continuă”. 

 
13. Capitolul 3  p.3.7.1, după cuvântul ”Serviciul” se completează cu cuvântul ”secretariat”.  

 
14. Capitolul 4 p.4.2.8 va avea următorul cuprins: 

 
”4.2.8 Ca şi regulă, în scopul respectării ciclului de planificare a supravegherii, perioada de valabilitate a certificatului, modificat datorită unei/unor 

schimbări va rămâne acea specificată în certificatul emis înainte de iniţierea modificării, cu excepţia cazului când, AAC, la propunerea 

argumentată a PCC, în funcţie de impactul/ semnificaţia modificării care se certifică, sau derogările solicitate de către FSNA stabileşte o altă 

perioadă mai mică.”  

 
15. Capitolul 5 p.5.1.2 va avea următorul cuprins:  

 
”5.1.2 Supravegherea continuă se exercită de către AAC prin activităţi specifice atunci când verifică conformarea continuă a FSNA cu cerinţele 

de reglementare aplicabile, în perioada de valabilitate a certificatului, în vederea menţinerii încrederii în FSNA. În acest sens, AAC desfăşoară 

activităţi de evaluare a documentaţiei, audituri de verificare a conformării continue şi inspecţii. Metodologia desfăşurării auditurilor/inspecțiilor 

de verificare a conformării continue cu cerinţele aplicabile este prezentată în “Regulamentul privind inspecțiile aeronautice” aprobat prin Ordinul 

125/INT al AAC din 25.07.2018 și în  procedurile interne ale subdiviziunilor AAC implicate în procesul de supraveghere al FSNA.”  

  
16. Anexa 2 punctul 3 subpct.3.1 se va exclude dublarea.  

 



17. Anexa 8 va avea următorul cuprins: 
 

”ANEXA 8  Harta de parcurs a procesului de supraveghere initială a FSNA 

 

Partea 1 – Informativă 

Tabelul de mai jos specifică cerinţele de certificare aplicabile, pentru evaluarea cărora în procesul de certificare sunt responsabili MCC, în 
limitele competenţelor şi a domeniilor supravegheate. Decizia de a emite Certificatul de FSNA va fi luată doar în baza expunerii punctuale a 
fiecărui MCC referitor la conformarea solicitantului cu cerinţele pentru evaluarea cărora este responsabil. 

  

Nr MCC Cerinţele de certificare, conformarea cu care va fi evaluată 

1 PCC Şef Direcţia navigaţie aeriană 

RAC-ANSPC 0010; RAC-ANSPC 0015; RAC-ANSPC 0020(1); RAC-ANSPC 0025; RAC-ANSPC 
0030; RAC-ANSPC 0035; RAC-ANSPC 0045; RAC-ANSPC 0060; RAC-ANSPC 0065; RAC-ANSPC 
0075; RAC-ANSPC 0080; RAC-ANSPC 0085; RAC-ANSPC 0090; RAC-ANSPC 0095; RAC-ANSPC 
0100; RAC-ANSPC 0105; RAC-ANSPC 0110; RAC-ANSPC 0115; RAC-ANSPC 0120; RAC-ANSPC 
0125; 

2 
Șef Secţia autorizare personal 
aeronautic 

RAC-ANSPC 0045; 

3 
Şef Direcția securitate aeronautică, 
cibernetică și facilități 

RAC-ANSPC 0040; 

4 
Şef Direcţia economie, analiză și 
cooperare internațională 

RAC-ANSPC 0020; RAC-ANSPC 0050; RAC-ANSPC 0055; RAC-ANSPC 0065;  

5 
Şef Serviciul siguranţa zborurilor şi 
căutare-salvare 

RAC-ANSPC 0025; RAC-ANSPC 0075; RAC-ANSPC 0080;  

6 Şef Secţia juridică şi resurse umane RAC-ANSPC 0070; 

7 Secretarul CC - 

 



 

Partea 2 – RECEPŢIONAREA CERERII ŞI VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII SOLICITANTULUI 

 

2.1 Cererea a fost depusa în termenii prevazuţi de RAC-ANSP 0135 Da  Nu  Remarcă: 

2.2 Conţinutul cererii este conform RAC-ANSP 0130 Da  Nu  Remarcă: 

2.3 Cererea este însoţită de Memoriul scris de prezentare al organizaţiei conform 
p. 2.3.4 din prezentul PIAC 

Da  Nu  Remarcă: 

2.4 Alte documente solicitate de către MCC 

 

Nr. Numele MCC  Documentul solicitat 

   

   

   

Nota: Iinformaţiile de la p.2.1; 2.2; 2.3 și 2.4 se completează de către Secretarul CC. În cazul când MCC consideră că pentru evaluarea conformării 
cu cerinţele de certificare sunt necesare careva documente adiţionale, acestea vor fi menţionate în tabelul 2.4, iar organizaţia care solicită 
certificatul de FSNA va fi informată prin scrisoarea oficială semnată de Directorul AAC. 

 

 

 

 



 

2.5 Confirmarea eligibilităţii solicitantului 

Nr Numele MCC Poate organizaţia care solicita certificatul  de FSNA fi considerată eligibilă? 

DA NU* 

1 PCC/ Şef Direcţia navigaţie aeriană   

2 Șef Secţia autorizare personal aeronautic   

3 Şef Direcția securitate aeronautică, cibernetică și 
facilități 

  

4 Şef Direcţia economie, analiză și cooperare 
internațională 

  

5 Şef Serviciul siguranţa zborurilor şi căutare-salvare   

6 Şef Secţia juridică şi resurse umane   

7 Secretarul CC   

*  În cazul când un MCC consideră că organizaţia solicitantă de certificat de FSNA nu este eligibilă, va descrie  aici argumentele care stau la baza 
deciziei sale 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Partea 3 – Rezultatul evaluării documentaţiei solicitantului 

3.1 Evaluarea documentaţiei solicitantului (Memoriul  scris de prezentare, manuale operationale, proceduri şi regulamente interne) 

Nr Numele MCC Modul în care sunt descrise procesele si procedurile în documentele 
solicitantului, asigură faptul că organizaţia întelege şi implementează corect 

cerinţele regulatorii aplicabile 

DA NU* 

1 PCC/ Şef Direcţia navigaţie aeriană   

2 Șef Secţia autorizare personal aeronautic   

3 Şef Direcția securitate aeronautică, cibernetică și 
facilități 

  

4 Şef Direcţia economie, analiză și cooperare 
internațională 

  

5 Şef Serviciu siguranţa zborurilor şi căutare-salvare   

6 Şef Secţia juridică şi resurse umane   

7 Secretarul CC   

*  În cazul când un MCC consideră că documentaţia organizaţiei solicitante de  certificat de FSNA nu asigură conformarea cu careva cerinţe 
regulatorii aplicabile, va descrie  aici argumentele care stau la baza deciziei sale 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Partea 4 – Rezultatul evaluării la faţa locului a conformării cu cerinţele regulatorii aplicabile  

4.1 Evaluarea la faţa locului  

Nr Numele MCC Rezultatele auditurilor şi inspecţiilor efctuate, confirmă faptul că organizaţia 
întelege şi implementează corect cerinţele regulatorii aplicabile 

DA NU* 

1 PCC/ Şef Direcţia navigaţie aeriană   

2 Șef Secţia autorizare personal aeronautic   

3 Şef Direcția securitate aeronautică, cibernetică și 
facilități 

  

4 Şef Direcţia economie, analiză și cooperare 
internațională 

  

5 Şef serviciul siguranţa zborurilor şi căutare- salvare   

6 Şef Secţia juridică şi resurse umane   

7 Secretarul CC   

*  În cazul când un MCC, în baza rezultatelor auditurilor sau inspecţiilor consideră că organizaţia nu asigură conformarea cu careva cerinţe 
regulatorii aplicabile, va descrie aici argumentele care stau la baza deciziei sale 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Partea 5 – Decizia referitor la emiterea certificatului de FSNA  

5.1  

Nr Numele MCC Considerând cele expuse la Partea 3 și Partea 4, susţineti decizia de emitere a 
certificatului de FSNA în favoarea organizaţiei solicitante 

DA NU* 

1 PCC/ Şef Direcţia navigaţie aeriană   

2 Șef Secţia autorizare personal aeronautic   

3 Şef Direcția securitate aeronautică, cibernetică și 
facilități 

  

4 Şef Direcţia economie, analiză și cooperare 
internațională 

  

5 
Şef Serviciul siguranţa zborurilor şi căutare- salvare 

  

6 Şef Secţia juridică şi resurse umane   

7 Secretarul CC   

*  În cazul când un MCC, nu susţine decizia de a emite certificatul de FSNA în favoarea solicitantului, va descrie  aici argumentele care stau la 
baza deciziei sale 
 
 
 

 
PARTEA II 

 
18. Capitolul 1 p.1.4 (1) va avea următorul cuprins: 

”Prezentul PIAC a fost emis de către Autoritatea Aeronautică Civilă în vederea asigurării exercitării misiunilor și funcțiilor de bază stabilite în 
Codul aerian al Republicii Moldova nr.301 din 21.12.2017 şi normelor sale de punere în aplicare”. 
 
 



 
O R D I N 

cu privire la aprobarea Procedurilor şi Instrucţiunilor Aeronautice Civile 

Supravegherea serviciilor de navigaţie aeriană  

(PIAC-SSNA), Partea I şi Partea II 

  

nr. 14/GEN  din  15.03.2019 

  
Monitorul Oficial nr.111-118/548 din 29.03.2019 

  

* * * 

În temeiul art.5 alin.(3) lit.e) din Legea aviaţiei civile nr.1237-XIII din 09.07.1997, întru 

executarea atribuţiilor ce îi revin Autorităţii Aeronautice Civile în calitate de autoritate 

administrativă care aprobă regulamente, instrucţiuni, alte acte cu caracter tehnic ce conţin 

standarde şi proceduri executorii pentru persoanele fizice şi juridice care activează în domeniul 

aviaţiei civile, în scopul asigurării cerinţelor procedurale pentru implementarea 

Reglementărilor Aeronautice Civile – Certificarea furnizorului de servicii de navigaţie aeriana 

(RAC-ANSPC), aprobate prin Ordinul nr.57/GEN din 07.07.2008, publicat în Monitorul 

Oficial nr.125-126/369 din 15.07.2008,  

ORDON: 

1. Se aprobă ediţia nr.01 a Procedurilor şi Instrucţiunilor Aeronautice Civile 

Supravegherea serviciilor de navigaţie aeriană (PIAC-SSNA), Partea I şi Partea II, conform 

anexelor la prezentul ordin. 

2. Autoritatea Aeronautică Civilă va pune la dispoziţia tuturor persoanelor interesate 

anexele la prezentul Ordin prin publicarea pe pagina web oficială www.caa.md, la 

compartimentul „Cadrul normativ – alte acte normative”. 

3. Agenţii aeronautici din Republica Moldova să actualizeze procedurile interne în 

conformitate cu prevederile prezentului Ordin. 

4. Prezentul Ordin intră în vigoare peste o lună de la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova.  

  
DIRECTORUL AUTORITĂŢII  

AERONAUTICE CIVILE Octavian NICOLAESCU 

  

Nr.14/GEN. Chişinău, 15 martie 2019.  

  

lex:LPLP199707091237
lex:LPLP199707091237
lex:DEB82008070757
lex:DEB82008070757
http://www.caa.md/
http://www.caa.md/
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REGULI DE AMENDARE 

 

(1) Modificarea prevederilor PIAC se poate face numai prin amendament. 
 

(2) Amendamentul se aprobă prin Ordinul Directorului Autorității Aeronautice Civile. 
 

(3) După aprobarea amendamentului și publicarea Ordinului în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, fiecare deţinător al PIAC în cauză va introduce noile pagini emise şi va distruge 
paginile înlocuite. 

 

(4) Se emite o nouă ediție a PIAC dacă volumul modificărilor depăşeşte 30% din conţinutul 
acesteia.  
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Capitolul 1. Prevederi generale 

1.1. Definiţii şi abrevieri  

 

În sensul prezentului PIAC se aplică următoarele definiții și abrevieri: 

(1) AAC  

Autoritatea Aeronautică Civilă  este o autoritate administrativă 

de certificare, supraveghere și control în domeniul aviației civile, 

denumită în continuare NSA (National Supervisory Authority), 

nemijlocit responsabilă de supravegherea agenţilor aeronautici 

civili care furnizează servicii de navigaţie aeriană.  

(2) 
Acţiune 

corectivă 

Acţiune de eliminare a cauzei unei deficiențe constatate (se 

întreprinde pentru a preveni reapariţia deficienţelor) 

(3) Analiză 

Activitate de a determina capacitatea şi eficacitatea organizației 

în ceia ce priveşte îndeplinirea obiectivelor stabilite în condiții de 

siguranță. 

Notă: Analiza poate include şi determinarea eficienţei. 

(4) Audit 

Examinare sistematică şi independentă desfăşurată de către o 
autoritate competentă sau în numele acesteia, în scopul de a 
stabili daca aranjamentele existente în domeniul siguranţei sau 
elemente ale acestora, legate de procese şi de rezultatele lor, 
de produse sau servicii, sunt: 

− conforme cu aranjamentele necesare din domeniul 
siguranţei, 

− puse în aplicare în mod eficace; 

− adecvate pentru atingerea rezultatelor scontate. 
Auditul reprezintă tehnica de bază pentru supravegherea 

siguranţei şi este desfaşurată de către o echipă de audit. 

(5) Auditor Persoana care are competenţa de a efectua un audit. 

(6) 
APMF 

 

Punctul focal în managementul cererilor de certificare în 

domeniul serviciilor de navigaţie aeriană (Application 

Management Function)  

Ca regulă acesta este Preşedintele comisiei de certificare, sau 

un alt membru al comisiei de certificare desemnat în acest sens 

de către Preşedintele Comisiei de certificare. 

(7) 

Cerinţe de 

reglementare 

aplicabile 

Sunt cerinţele pentru furnizarea serviciilor de navigaţie aeriană 

definite în RAC-ANSPC. 

(8) 
Concluziile 

auditului 

Rezultatele unui audit furnizate de echipa de audit, după luarea 
în considerare a obiectivelor şi a constatărilor auditului. 

(9) Conformitate Îndeplinirea unei cerinţe de reglamentare aplicabilă. 

(10) Constatările 
Rezultatele evaluării dovezilor de audit colelate, în raport cu 
criteriile de audit (constatările auditului pot indica fie 
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auditului conformitatea sau neconformitatea cu criteriile de audit, fie 
observaţii). 

(11) Criterii de audit 
Ansamblu de reglementări, proceduri sau cerinţe utilizate ca o 
referinţă (criteriile de audit sunt utilizate ca o referinţă faţă de 
care dovezile de audit sunt comparate). 

(12) Document 
Informaţie împreună cu suportul pe care aceasta este 
prezentată (ex. înregistrare, specificaţie, procedură, desen, 
raport). 

(13) Eficacitate Măsură în care sunt realizate activităţile planificate şi sunt 
obţinute rezultatele planificate. 

(14) Eficienţă Relaţie între rezultatul obţinut şi resursele utilizate. 

(15) 

Eligibilitatea 

unui FSNA 

(Furnizor de 

Servicii de 

Navigație 

Aeriană) 

Capacitatea unui FSNA de a întruni condițiile legate de o cerere 

de certificare depusă de acesta, ca urmare a unei concluzii 

favorabile a AAC la nivelul responsabililor privind procesul de 

certificare. Eligibilitatea unui FSNA se confirmă în urma unor 

verificări iniţiale privind corectitudinea bazei legale pentru 

furnizarea serviciilor de navigaţie aeriană menţionată în cererea 

de certificare. La stabilirea eligibilităţii se va ţine cont de aspecte 

detaliate în prezentul PIAC, precum: sediul social şi/sau locul 

principal de desfăşurare a activităţii, caracterul serviciilor de 

navigaţie pentru care se solicită certificarea sub aspectul 

acoperirii ariei geografice desemnate, situaţia la momentul 

respectiv a furnizării unor servicii de navigaţie aeriană precum 

cele solicitate prin cerere în zona şi în vecinătatea zonei vizată 

de furnizor, dacă furnizorul are deja competenţe şi o practică 

bine stabilite în domeniu.  

Confirmarea eligibilităţii atrage după sine continuarea de către 

AAC a procesului de certificare prin activităţi desfăşurate de 

către comisia de certificare. Confirmarea eligibilităţii nu conferă 

însă o asigurare în ceea ce priveşte rezultatul final al 

supravegherii iniţiale şi emiterea unui certificat. 

(16) Evaluare O apreciere bazată pe argumente/ judecată din punct de vedere 
operational şi ingineresc, precum şi /sau pe metode de analiză. 

(17) 

Furnizor SNA 

(sau, pe scurt, 

FSNA)  

(engl.ANSP) 

Orice entitate de drept public sau privat care furnizează servicii 

de navigaţie aeriană pentru traficul aerian general, și care deține 

certificat eliberat de către AAC. 

Abrevierea în limba enleză ANSP este specifică terminologiei 

utilizată pe plan internaţional în limba engleză pentru „furnizor 

de servicii de navigaţie aeriană” (Air Navigation Service 

Provider) 

(18) Infrastructură 
Sistem de facilități, , echipamente şi servicii necesare pentru 

funcţionarea unei organizaţii.  

(19) Inspecţie 

Evaluare în scopul asigurării conformării cu cerinţe de 

reglementare a siguranţei realizată prin intermediul observaţiei 

şi judecăţii, de masurători, testări şi/sau comparaţii cu un etalon, 

după caz. Este desfăşurată punctual de către o echipă de 
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inspecţie iar în unele cazuri, inspecţia poate fi desfăşurată şi de 

un singur inspector aeronautic 

(20) Înregistrare 
Document prin care se declară rezultatele obţinute sau care 

furnizează dovezi ale activităţilor realizate 

(21) 

Locaţie 

operaţională 

 

Termen generic prin care se face referire la un sediu sau 

amplasament al unui FSNA la care se pot desfăşura activităţi de 

supraveghere. Poate fi, după caz, o unitate care furnizează 

servicii de navigaţie aeriană în sensul terminologiei şi definiţiilor 

OACI (de ex. o unitate ATS, o unitate AIS, etc), adică o locaţie 

în care se integrează funcţii şi componente ale unui serviciu de 

navigaţie aeriană ce se furnizează ca serviciu final utilizatorilor 

spaţiului aerian (de ex. o unitate TWR, un ACC, un birou AIS de 

aerodrom, etc.). Poate fi însă şi o locaţie unde este amplasat un 

mijloc CNS sau administraţia centrală a unui FSNA.  

(22) MCC (CTM) 
Membru într-o comisie de certificare (Certification Team 

Member)  

(23) Neconformitate 
Neîndeplinirea unei cerinţe de reglementare a siguranței 

prevăzute în criteriile de audit.. 

(24) Observaţie 

Orice constatare referitoare la o cerință de reglementare a 

siguranței, bazată pe dovezi obiective, care, nerezolvată imediat 

și într-o manieră eficientă, poate conduce la apariţia unei 

neconformităţi 

(25) PCC (CTL) Preşedintele comisiei de certificare(Certification Team Leader)  

(26) 

Supravegherea 

iniţială 

 

Componentă a funcţiei de supraveghere, ce constă în 

verificarea conformării unui FSNA cu cerinţele de reglementare 

aplicabile potrivit reglementărilor specifice, anterior emiterii 

certificatului/ certificatelor respectiv(e) şi care se realizează prin 

activităţi şi procese de evaluare, audituri şi inspecţii 

corespunzătoare; supravegherea iniţială se poate încheia cu 

emiterea unui/ unor certicat(e).  

(27) 

Supravegherea 

continuă 

 

Acțiunile întreprinse pentru a se verifica dacă condițiile în baza 

cărora a fost emis un certificat continuă să fie îndeplinite pe 

perioada valabilității sale, precum și adoptarea oricăror măsuri 

de siguranță.  

(28) Verificare 
Acțiunea de a controla, ţinând cont de docezi obiective, dacă au 

fost întreprinse cerințele de reglementare a siguranței aplicabile. 
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1.2. Scopul  

(1) Scopul prezentului PIAC este de a stabili cadrul procedural necesar pentru a asigura 

desfășurarea procesului de supraveghere iniţială şi continuă a furnizorilor de servicii de navigaţie 

aeriană, în conformitate cu cerinţele prevăzute de: 

(a) Reglementările Aeronautice Civile RAC-ANSPC – Certificarea furnizorului de servicii de 

navigație aeriană; 

 (2) În acest sens, prezentul PIAC:  

(a) descrie în detalii procesul de certificare prevăzut în Capitolul 8 al RAC-ANSPC, încheiat 

prin emiterea, după caz, a unui certificat de FSNA;  

(b) identifică măsuri/acţiuni specifice care trebuie întreprinse de către un FSNA ca formalităţi 

procedurale pentru solicitarea şi obţinerea, după caz, a unui certificat necesar pentru 

furnizarea unui/unor tipuri de servicii de navigaţie aeriană;  

(c) stabileşte că AAC îşi întemeiază evaluarea conformării unui FSNA cu cerinţele de 

reglementare aplicabile serviciilor sale în baza unor dovezi/ evidenţe obiective, care se 

specifică în acest scop şi care trebuie să fie, după caz, puse la dispoziţia AAC de către 

FSNA în cauză, sau obţinute de către AAC prin activităţi specifice de supraveghere. 

(d) precizează informaţii şi aspecte semnificative pentru un FSNA în ceea ce priveşte relaţiile 

de colaborare şi coordonare stabilite în domeniul de aplicare al cerinţelor de reglementare 

în vigoare, în organizarea procesului de supraveghere între diferite compartimente 

funcţionale din cadrul AAC cu atribuţii în exercitarea funcţiei de supraveghere în domeniul 

furnizării de servicii de navigaţie aeriană.  

(e) descrie mijloacele şi a procedurile prin care se asigură procesul de certificare inițială al 

FSNA;  

(f) stabilește schema activităţilor şi proceselor prin care se verifică şi se evaluează 

conformarea FSNA  cu cerinţele de reglementare aplicabile furnizării serviciilor de 

navigaţie aeriană, în baza obţinerii de dovezi/ evidenţe obiective; 

(g) stabilește precizări semnificative pentru un FSNA referitoare la aspecte specifice ale 

cerințelor de reglementare aplicabile, inclusiv criteriile şi procedurile aplicate de AAC 

pentru evaluarea conformării cu acestea.  

(3) Prezenta procedură stabilește și activităţi şi procese de coordonare care trebuie realizate, 

precum şi anumite măsuri/acţiuni şi formalităţi care trebuie îndeplinite de către o organizaţie în 

vederea obţinerii unui certificat necesar pentru furnizarea de servicii de navigaţie aeriană. 

1.3. Domeniul de aplicare  

 

(1) Prezentul PIAC se aplică:  

(a) subdiviziunilor din cadrul AAC care îndeplinesc atribuţii şi responsabilităţi specifice NSA, 

stabilite prin prezentul PIAC;  

(b) MCC a FSNA instituite prin ordinul Directorului AAC;  

(c) tuturor FSNA;  



AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ   PIAC-SSNA Partea I 

 

Ediția 01 12 martie 2019 

 

(d) oricăror altor persoane fizice sau juridice (specialişti, experţi din cadrul sau din afara AAC, 

entităţi calificate,) care devin implicate în desfăşurarea unui proces de supraveghere în 

condiţiile prezentului PIAC. 

(e) organizațiilor care solicită certificarea în vederea furnizării SNA.  

(2) Rolul de punct focal în managementul cererilor de certificare în domeniul serviciilor de 

navigaţie aeriană, ca regulă este îndeplinit de Peşedintele Comisiei de Certificare sau după caz, 

de către un alt membru al Comisiei de Certificare desemnat în acest sens de către Preşedintele 

Comisiei de certificare.  

1.4. Documente de referință  

(1) Prezentul PIAC a fost emis de către Autoritatea Aeronautică Civilă în vederea asigurării 
exercitării misiunilor și funcțiilor de bază stabilite în Codul aerian al Republicii Moldova nr.301 din 
21.12.2017 şi normelor sale de punere în aplicare. 

[În redacția Ordinului nr.08/GEN din 25 februarie 2020]  
 

(2) La baza elaborării prezentului PIAC au stat Reglementările Aeronautice Civile - Certificarea 

furnizorului de servicii de navigatie aeriana (RAC-ANSPC), aprobate prin Ordinul 57/GEN din 

07.07.2008, publicat în Monitorul Oficial nr.125-126/369 din 15.07.2008.  

(3) Alte documente: 

(a) „Guidelines for NSA for the development of the ANSP Certification Process” Edition:4.0 

from June 2013; 

(b) Materialele de îndrumare  EAM1/GUI5 „ESARR 1 in the certification and designation of 

service providers” emise de către Eurocontrol, în suportul cerinţelor ESARR 1 ”Safety 

oversight in ATM”. 

(c)  „ESARR 4 – Risk assessment and mitigation in ATM” Edition: 1.0, 06.04.2001 emise de 

către Eurocontrol”. 

(d) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1035/2011 al Comisiei  din 17 octombrie 2011 

de stabilire a cerințelor comune pentru furnizarea de servicii de navigație aeriană și de 

modificare a Regulamentelor (CE) nr. 482/2008 și (UE) nr. 691/2010. 
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Capitolul 2. Procesul de certificare 
 

2.1. Cadrul de reglementare pentru certificarea şi supravegherea continuă 

 
Atribuţiile AAC în calitate de  NSA includ obligaţia verificării conformării furnizorilor de SNA cu 
cerinţele de reglementare aplicabile.  
În urma desfăşurării procesului de supraveghere iniţială, AAC va acorda certificate acelor 

organizaţii care sunt în măsură să demonstreze că se conformează cu cerinţele de reglementare 

aplicabile (RAC-ANSPC) şi va supune în continuare aceste organizaţii supravegherii continue, 

dispunând măsuri potrivit legislaţiei aplicabile şi prevederilor prezentului PIAC. AAC poate ataşa 

condiţii certificatelor emise. 

 2.2 Schema de principiu a unui proces-model de certificare  

 
Această secţiune identifică principiile de bază, acţiunile, intrările şi ieşirile unui proces-model prin 
care se urmăreşte armonizarea acţiunilor necesare în realizarea unui proces de certificare.  
Schema de mai jos reprezintă în principiu un asemenea proces-model: 
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În scopul asigurării trasabilităţii procesului de certificare, menţionat mai sus, MCC vor utiliza 
Formularul “Forma SSNA-INIT” denumită “HARTA DE PARCURS A PROCESULUI DE 
SUPRAVEGHERE INIŢIALĂ A FURNIZORULUI DE SERVICII DE NAVIGAŢIE AERIANĂ”, care 
este prevăzută în Anexa 8 la prezentul PIAC. 
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2.3 Iniţierea unui proces de certificare  

2.3.1 Prezentare generală  

 
Prezenta secţiune descrie:  

(a) formalităţile procedurale care trebuie îndeplinite de către o organizaţie/ un FSNA care 

doreşte să obţină sau să menţină un certificat pentru furnizarea unui sau unor servicii de 

navigaţie aeriană în temeiul legislaţiei aplicabile, şi  

(b) procedurile aplicate de AAC în procesarea unei cereri de certificare, în asigurarea 

circulaţiei documentelor şi în efectuarea verificărilor iniţiale privind eligibilitatea unui 

solicitant în raport cu cererea pentru acordarea certificatului de FSNA depusă la AAC, în 

vederea continuării procesului de certificare. 

 
2.3.2 Completarea şi depunerea unei cererii pentru acordarea certificatului de FSNA  

 
2.3.2.1. O organizaţie, numită în continuare „solicitant”, care, îşi propune să obţină din partea AAC 

fie un certificat de furnizor de servicii de navigaţie aeriană, fie o modificare la un certificat 
deja deţinut ca urmare a modificărilor survenite pe parcursul perioadei de valabilitate a 
unui certificat iniţial (încetarea sau introducerea furnizării unui tip de serviciu, unei 
componente şi/sau subcomponente a tipului de serviciu), va completa şi va depune la 
Serviciul secretariat al AAC o Cerere pentru acordarea certificatului de FSNA adresată 
Directorului AAC în conformitate cu RAC-ANSPC 0130. 

 
2.3.2.2 La cerere (cerere tip prevăzută în Anexa 1 la RAC-ANSPC, completată corespunzător, se 

anexează memoriul scris de prezentare a organizaţiei care solicită certificarea, precum şi 
alte documente ce pot fi solicitate de AAC suplimentar celor referite la pct. 2.3.3 (de 
exemplu documentaţia aferentă introducerii unei modificări la un sistem funcţional utilizat 
de un FSNA). 

 
2.3.2.3 Cererea va conţine şi specificarea detaliată a fiecăruia dintre tipurile de servicii, în 

componente şi respectiv în sub-componente ale acestora pentru care se solicită 
certificarea sau, după caz, o modificare  la un certificat deja deţinut sau emiterea unui 
nou certificat, precizate potrivit specificaţiilor din Anexa 4 la RAC-ANSPC, împreună cu 
condiţiile/ limitările specifice în care solicitantul îşi propune să furnizeze respectivele 
servicii, dacă este cazul. 

 
2.3.2.4 Cererea pentru acordarea certificatului se înaintează sub semnătura conducătorului 

organizaţiei solicitantului. 
 
2.3.2.5 Cererea pentru acordarea/modificarea certificatului de FSNA trebuie să fie depusă la 

Serviciul secretariat al AAC în termenii prevăzuti de RAC-ANSPC 0135.   
  
2.3.3 Documente care trebuie depuse împreună cu o cerere de acordare a certificatului de 
FSNA  

 
2.3.3.1 Cererea trebuie să fie însoţită de un memoriu scris de prezentare a organizaţiei care 

solicită certificarea.  
În cazul în care organizaţia/FSNA introduce sau încetează definitiv furnizarea unui tip de 
serviciu, unei componente şi/sau a unei subcomponente a acestui tip de serviciu, cererea 
trebuie să fie însoţită de paginile ce se înlocuiesc faţă de varianta anterioară a 
Memoriului scris de prezentare. Un asemenea memoriu scris conţine anumite elemente, 
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incluzând o descriere (de ex. sub forma unui tabel sau al unei matrice de conformare) 
prin care solicitantul îşi propune să demonstreze cum anume intenţionează să 
îndeplinească cerinţele de reglementare aplicabile, care se aplică tipului de serviciu sau 
servicii pentru care a solicitat certificarea. 

 

2.3.3.2 Cererea poate fi însoţită şi de alte documente relevante, suplimentar memoriului scris de 
prezentare, dacă au fost cerute de către AAC solicitantului sau dacă sunt considerate de 
acesta a fi necesare în contextul cererii sale. În principal, fără ca lista să fie exhaustivă, 
pot fi solicitate de AAC următoarele: 

(a) documente aferente introducerii unei modificări la un sistem funcţional utilizat de un 
FSNA; 

(b) rapoarte de analiză internă a unor evenimente de aviaţie civilă (rapoarte de cercetare 
locală şi/sau rapoarte de investigaţie ulterioară a unor evenimente cu contribuţie 
directă a FSNA); 

(c) manuale de operaţiuni (manuale operaţionale, manuale tehnice), proceduri interne, 
regulamente de organizare şi funcţionare, proceduri de colaborare; 

(d)  extrase din contracte (contracte cu furnizori externi, contracte de asigurare). 

 
2.3.3.3 Documentele aferente unei cereri de acordare a certificatului de FSNA se întocmesc de 

către solicitant în mod corect, complet, concis, de manieră consistentă şi proporţional cu 
anvergura şi complexitatea organizaţiei şi a operaţiunilor sale, precum şi a serviciilor de 
navigaţie aeriană pentru care s-a solicitat certificarea.  

 
2.3.4 Memoriul scris de prezentare a unei organizaţii care solicită certificarea  

 

2.3.4.1 Un memoriu scris de prezentare a organizaţiei va conţine cel puţin următoarele elemente:  

(a) declaraţia sub semnătura conducătorului organizaţiei în cauză, prin care solicitantul 
confirmă:  

i.   faptul că memoriul de prezentare, precum şi alte eventuale documentaţii scrise 
la care se face referire în acesta sau care însoţesc cererea definesc 
conformarea solicitantului cu cerinţele de reglementare aplicabile serviciilor de 
navigaţie aeriană pentru care acesta solicită certificarea şi că este în intenţia 
solicitantului de a menţine continuă această conformare; şi  

ii.   acordul solicitantului de a pune la dispoziţia AAC orice alte documentaţii şi 
informaţii necesare în procesul de evaluare a solicitantului.  

(b) lista posturilor de conducere din cadrul organizaţiei care sunt legate de îndeplinirea/ 

conformarea solicitantului cu cerinţele de reglementare care se aplică serviciilor pentru 

care acesta solicită certificarea şi numele persoanelor care ocupă aceste posturi; 

(c) atribuţiile şi responsabilităţile specifice ale posturilor de conducere care sunt legate de 
îndeplinirea/ conformarea solicitantului cu cerinţele de reglementare care se aplică 
serviciilor pentru care acesta solicită certificarea;  

 
(d) organigramă care prezintă secvenţa/ relaţionarea responsabilităţilor stabilite în acele 

aspecte organizaţionale şi zone ale operaţiunilor solicitantului care intră sub incidenţa 
prevederilor cerinţelor de reglementare aplicabile;  
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(e) descriere generală a resurselor umane de care dispune solicitantul, precum şi o 

descriere generală a facilităţilor şi a locaţiilor de operare (a unităţilor) ce pot face 

obiectul evaluării din partea AAC în scopul certificării; 

(f) descriere completă a mijloacelor şi a aranjamentelor stabilite de solicitant în scopul 

îndeplinirii/ conformării sale cu cerinţele de reglementare aplicabile serviciilor pentru 

care se solicită certificarea; descrierea va face referiri detaliate la documentaţiile şi la 

manualele principale ale solicitantului prin care acesta probează/ demonstrează de 

manieră documentată că organizaţia sa se conformează cerinţelor de reglementare 

aplicabile; descrierea va preciza care documentaţii sau secţiuni ale acestora corespund 

cărei/ căror anume cerinţe de reglementare aplicabile (a se vedea instrucţiunile şi 

îndrumările suplimentare precizate în Anexa 1 la prezentul PIAC). 

2.3.4.2 Se recomandă ca, la întocmirea unui memoriu de prezentare şi a descrierii (de ex. sub 
forma unui tabel sau a unei matrice de conformare) prin care solicitantul îşi propune să 
demonstreze cum anume intenţionează să îndeplinească cerinţele de reglementare 
aplicabile, să fie avut în vedere faptul că scopul principal al unui asemenea memoriu este 
de a sprijini şi a argumenta în mod corespunzător cererea de certificare în:  

(a) evaluarea iniţială favorabilă de către AAC a eligibilităţii solicitantului în raport de 
cerinţele de reglementare aplicabile serviciilor pentru care a fost solicitată certificarea;  
 

(b) evaluarea introducerii sau încetării definitive a furnizării unui tip de serviciu, unei 
componente şi/sau a unei subcomponente a acestui tip de serviciu;  
  

(c) emiterea unui nou certificat;  
 

(d) perspectiva activităţilor şi proceselor de evaluare şi inspecţie prin care AAC exercită 

supravegherea conform legislaţiei aplicabile. 

2.3.4.3 AAC recomandă ca, în descrierea mijloacelor şi aranjamentelor stabilite de un solicitant, 
legat de îndeplinirea cerinţelor de siguranţă, acesta să utilizeze indicaţiile conţinute în 
toate îndrumările în materie emise de organizaţiile în domeniu (Eurocontrol, EASA, 
OACI).  

2.3.4.4 AAC poate cere unui solicitant completarea sau suplimentarea, după caz, a informaţiilor, 
prezentărilor, descrierilor şi/sau documentaţiilor referite prin memoriu sau ataşate 
acestuia, după cum consideră acest lucru necesar şi/sau util în procesul de certificare 
potrivit reglementărilor specifice aplicabile. 

2.3.4.5 Întrucât este necesar ca AAC să dispună permanent de date şi informaţii corecte şi 
valabile în ceea ce priveşte organizaţia aflată în curs de certificare, solicitantul are 
obligaţia de a actualiza memoriul de prezentare şi celelalte informaţii şi documentaţii 
puse la dispoziţia AAC faţă de situaţia reală a organizaţiei şi a serviciilor sale, ori de câte 
ori apar modificări în această situaţie în cursul desfăşurării procesului de certificare. 

2.3.4.6 În cazul în care un memoriu de prezentare sumar al unui FSNA este incorect sau 
incomplet argumentat de solicitant în ceea ce priveşte nivelul şi modul în care acesta 
îndeplineşte sau intenţionează să îndeplinească, sau să se conformeze anumitor cerinţe 
de reglementare aplicabile, rezultatul este respingerea cererii de certificare. O nouă 
cerere de acordare a certificatului este acceptată în condiţiile unui nou memoriu întocmit 
corespunzător, specificând în mod clar modalitatea de conformare cu cerinţele de 
reglementare aplicabile. 

2.3.4.7 Memoriul de prezentare, precum şi eventualele documentaţii referite în acesta şi puse la 
dispoziţia AAC de către solicitant nu sunt considerate à priori drept dovezi sau evidenţe 
unice şi exclusive privind conformarea solicitantului cu cerinţele de reglementare 
aplicabile. Orice declaraţie sau pretenţie exprimată de un solicitant prin memoriul scris 
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sau în documentaţii asociate acestuia pot face subiectul unei/unor verificări/examinări 
ulterioare în cadrul supravegherii, în scopul de a se stabili corectitudinea declaraţiei sau a 
pretenţiei formulate ori implementarea efectivă a măsurii la care a făcut referire 
solicitantul în sensul conformării sale cu cerinţa/ cerinţele de reglementare aplicabile.  

 

2.3.5 Confirmarea de primire de către AAC a unei cereri de acordare a certificatului de 
FSNA 

 

Numărul de înregistrare aplicat de către Serviciul secretariat al AAC pe originalul cererii de 

certificare reprezintă confirmarea de primire de către AAC a respectivei cereri.  

 

2.3.6 Verificarea iniţială a unei cereri de de acordare a certificatului de FSNA  

 

2.3.6.1 Cererea înregistrată la serviciul secretariat al AAC cu îndeplinirea condiţiilor 2.3.2 şi 2.3.3 
va fi direcţionată intern către PCC consituită prin ordinul Directorului AAC, împreună cu 
documentaţia asociată ei. Detalii referitoare la formarea şi activitatea comisiei de 
certificare sunt descrise la Capitolul 3. 

2.3.6.2 Verificarea initială a documentaţiei depusă de un solicitant este efectuată de către membrii 
comisiei de certificare. 

2.3.6.3 În scopul eficientizării activităţilor de copiere şi distribuire a documentaţiilor depuse de un 
solicitant, PCC care este şi punctul focal (APMF) împreună cu membrii CC pot agrea 
anumite aranjamente de lucru ad-hoc privind accesul la aceste documentaţii şi 
consultarea lor, cu condiţia ca acest lucru să nu afecteze termenele şi condiţiile în care 
sunt prevăzute notificări adresate solicitantului/furnizorului SNA. 

2.3.6.4 Fiecare MCC, cu suportul colaboratorilor din subordine, procedează la o verificare iniţială a 
cererii de acordare a certificatului de FSNA, inclusiv a memoriului scris de prezentare, 
precum şi, după caz, a eventualelor altor documentaţii recepţionate la depunerea cererii, 
şi transmite în atenţia PCC (APMF), potrivit propriilor competenţe, opinia sa dacă 
solicitantul este sau nu eligibil pentru serviciile pentru care solicită certificarea, împreună 
cu eventuale propuneri. Pentru operativitate, această corespondenţă se poate purta prin 
intermediul poştei electronice sau intranetului AAC. 

PCC / APMF coordonează evidenţa opiniilor şi a propunerilor transmise de către MCC şi 
iniţiază consultări între aceştia în cazul unor opinii divergente. 

Procedura de certificare continuă numai după ce, în urma verificării iniţiale, există 
consensul MCC în favoarea eligibilităţii solicitantului pentru serviciile pentru care acesta a 
solicitat certificarea. 

2.3.6.5 Decizia iniţială a AAC privind eligibilitatea unui solicitant şi aplicarea în continuare a 
procedurii de certificare nu constituie o garanţie a acordării unui certificat sau a acordării 
acestuia în condiţiile dorite de solicitant. 

2.3.6.6 În scopul formării unei opinii corecte şi consistente la nivelul AAC prin procesul de 
verificare iniţială a cererii şi a documentaţiilor depuse de un solicitant, precum şi în scopul 
determinării acţiunilor sau măsurilor specifice care sunt necesare şi/sau oportune în 
continuarea procesării cererii, oricare poate propune sau solicita una sau mai multe 
întâlniri de lucru de coordonare şi/sau consultare cu ceilalţi MCC, precum şi cu specialişti 
din alte direcţii şi compartimente din cadrul AAC, potrivit competenţelor acestora, în 
măsura în care asemenea întâlniri de lucru sunt considerate necesare sau utile în faza de 
verificare iniţială.  
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PCC (APMF) ţine o evidenţă a întâlnirilor de consultare sau de coordonare formale la 
nivelul AAC asociate unei cereri de acordare a certificatului de FSNA, precum şi a 
propunerilor, concluziilor şi măsurilor hotărâte de participanţi. 

 

2.3.7 Notificarea solicitantului privind date sau documentaţii care trebuie corectate, 
completate sau suplimentate  

 

2.3.7.1 În situația în care unul sau mai mulţi MCC solicită acest lucru, PCC (APMF) notifică 
solicitantul în scris, în cel mai scurt timp posibil, asupra eventualelor date sau informaţii 
incorecte, incomplete ori omise din cererea de certificare, inclusiv din documentaţia 
asociată acesteia depuse la AAC, precum şi asupra datelor sau documentaţiilor care 
necesită măsuri suplimentare, de completare ori corectare din partea solicitantului. 

2.3.7.2 În situația în care solicitantul depune date sau documentaţii incorecte şi/sau incomplete - 
AAC notifică să corecteze şi/sau completeze datele sau documentaţiile respective; 

2.3.7.3 Pe parcursul derulării verificărilor iniţiale, iniţiativa unei asemenea notificări poate aparţine 
oricăruia dintre MCC, caz în care respectiva persoană informează PCC (APMF) cu privire 
la necesitatea notificării. Notificarea este transmisă în mod normal în termen de 12 zile 
lucrătoare de la data înregistrării cererii de certificare şi/sau a documentaţiilor depuse de 
solicitant la Serviciul secretariat al AAC. 

În cuprinsul notificării va fi specificat termenul acordat de AAC în vederea primirii 
răspunsului şi/sau a luării de către solicitant a măsurilor la care face referire notificarea. 

2.3.7.4 Notificarea precizează şi măsurile decise de AAC în aşteptarea răspunsului:  

(a) AAC RM acceptă să continue procesul de certificare în aşteptarea datelor/ 
documentaţiilor suplimentate, completate ori corectate, după caz; 

(b) întreruperea derulării procesului de certificare până la data la care vor fi recepţionate 
şi verificate datele şi/sau documentaţiile solicitate de AAC.  

Acest lucru se decide de către PCC (APMF) împreună cu ceilalţi MCC, în funcţie de cât 

de semnificative sau indispensabile sunt datele sau informaţiile incorecte, incomplete ori 

omise de solicitant. 

2.3.7.5 Notificarea solicitantului de către AAC potrivit acestei proceduri se va face cu avizul tuturor 
MCC care solicită date sau documentaţii corectate, completate ori suplimentate din 
partea solicitantului sau, după caz, al şefului subdiviziunii AAC responsabile cu aspectele 
de securitate. 

2.3.7.6 Procedurile descrise la 2.3.6 şi 2.3.7 pot fi reluate ori de câte ori este nevoie în procesul de 
obţinere a datelor şi documentaţiilor necesare, atât în evaluarea iniţială a eligibilităţii 
solicitantului, cât şi în continuarea procesului de certificare (ori de câte ori la cererea din 
partea AAC solicitantul comunică date sau documentaţii incomplete, incorecte ori care 
necesită suplimentarea cu alte date sau documentaţii). 

2.3.7.7 Retransmiterea de către solicitant a unor date sau informaţii care se dovedesc a fi 
incorecte sau netransmiterea completărilor/ suplimentărilor de date sau documentaţii 
solicitate de AAC potrivit procedurii de la 2.3.7 poate atrage după sine respingerea 
definitivă a cererii de certificare.  

Nerespectarea de solicitant fără justificare a termenului indicat de AAC potrivit 2.3.7.3 
para. 2 poate, de asemenea, atrage după sine respingerea cererii de certificare. 

2.3.7.8 În această fază a procesului de certificare, respingerea unei cereri se notifică solicitantului 
sub semnătura Directorului AAC la propunerea PCC (APMF) în baza unei informări 
oficiale din partea MCC, responsabili cu aspectele ce au legătură cu motivul/ motivele 
respingerii. 
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2.3.8 Confirmarea eligibilităţii solicitantului  

 

2.3.8.1 O notificare de confirmare a eligibilităţii este transmisă de AAC solicitantului, prin grija PCC 
(APMF), imediat ce MCC, în urma verificărilor iniţiale stabilește că solicitantul este eligibil 
în principiu pentru serviciile pentru care solicită certificarea, procesul de certificare putând 
fi astfel continuat.  

2.3.8.2 Atunci când eligibilitatea solicitantului a rezultat fără a mai fi necesară corectarea, 
completarea ori suplimentarea datelor şi/sau a memoriului de prezentare transmise iniţial 
de solicitant, o asemenea notificare va fi făcută în mod normal în termen de 12 zile 
lucrătoare de la data înregistrării cererii de certificare. 

2.3.8.3 În funcţie de structura/mărimea organizaţiei care a solicitat certificarea, de complexitatea 
şi/sau de desfăşurarea serviciilor pentru care s-a solicitat certificarea, de volumul 
documentaţiilor de prezentare depuse o dată cu cererea, precum şi de cererile de 
corectare, de completare sau de suplimentare a datelor şi a documentaţiilor depuse 
iniţial, termenul până la care AAC notifică solicitantului printr-o adresă întocmită prin grija 
PCC (APMF) menționat la punctul anterior, rezultatele evaluării iniţiale a eligibilităţii sale 
în raport cu cererea depusă poate fi prelungit pînă la 60 zile calendaristice de la data la 
care a fost înregistrată la AAC documentaţia de prezentare corectă şi completă 
însoţitoare la cererea de certificare. În asemenea cazuri, solicitantul este informat prin 
PCC (APMF) despre termenul la care poate aştepta rezultatele evaluării iniţiale a 
eligibilităţii sale. 

2.3.8.4 Orice notificare favorabilă privind eligibilitatea unui solicitant este adresată intern de PCC 
(APMF), în copie, tuturor celorlalţi MCC privind iniţierea procesului de certificare, care iau 
astfel notă de acest fapt şi pregătesc măsuri în consecinţă. 

2.3.8.5 O notificare favorabilă conţine, după caz, precizări în ceea ce priveşte modul în care AAC 
intenţionează să trateze în continuare cererea de certificare, inclusiv identitatea şi datele 
de contact ale PCC care a fost desemnat prin ordinul Directorului AAC drept responsabil 
pentru ducerea la îndeplinire a examinărilor tehnice în scopul supravegherii iniţiale pentru 
verificarea conformării solicitantului cu cerinţele de reglementare aplicabile. 

2.3.8.6 În cazul în care cererea de certificare depusă de un solicitant a fost evaluată ca neeligibilă, 
notificarea precizează clar şi fără ambiguităţi motivele care au determinat neeligibilitatea 
solicitantului. În principiu, neeligibilitatea unui solicitant în ceea ce priveşte serviciile de 
navigaţie aeriană pentru care a solicitat  certificarea poate fi determinată prin identificarea 
de către AAC a unei neconformităţi sau contradicţii semnificative de ordin legal, 
instituţional sau tehnico-operaţional între statutul şi funcţionarea respectivei organizaţii ori 
modul în care ea îşi propune să funcţioneze după certificare şi îndeplinirea cerinţelor de 
reglementare aplicabile serviciilor pentru care s-a solicitat certificarea. 

2.3.8.7 Notificarea de neeligibilitate adresată de AAC solicitantului poate fi contestată o singură 
dată de către acesta, prin depunerea la Serviciul Secretariat al AAC a unei contestaţii în 
atenţia Directorului AAC, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării 
notificării.  

În funcţie de argumentele şi circumstanţele care au determinat neeligibilitatea 
solicitantului pe domeniul de competenţe al AAC, Directorul AAC poate dispune măsuri 
sau acţiuni specifice potrivit atribuţiilor şi competenţelor AAC, inclusiv reverificarea 
anumitor evidenţe sau documentaţii puse la dispoziţie de solicitant, ori a dovezilor/ 
evidenţelor sau a altor documentaţii interne rezultate în activităţile de verificare iniţială.  
Solicitantul va fi înştiinţat cât mai curând posibil, sub semnătura Directorului  AAC, privind 
concluziile în urma contestaţiei sale, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la 
data la care a fost înregistrată contestaţia.  
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2.4 Activităţi şi procese de audit şi inspecţie în cursul supravegherii iniţiale  

 

2.4.1 Prezentare generală  

 
2.4.1.1 Activităţile şi procesele de audit şi inspecţie în cursul supravegherii iniţiale pot fi simple sau 

complexe, în funcţie de obiectivele avute în vedere de la caz la caz şi de volumul de lucru 
şi resursele necesare îndeplinirii acestor obiective. În acest sens se desfăşoară:  

i. evaluări de documentaţii;  
ii. audituri; şi  
iii. inspecţii. 

Modalitatea de organizare și desfăşurare a auditurilor/inspecţiilor este descrisă în “Regulamentul 
privind inspecțiile aeronautice (PI-IA)” aprobat prin Ordinul 125/INT din 25.07.2018 și în  
procedurile interne ale subdiviziunilor AAC implicate în procesul de supraveghere al FSNA.  
 
[În redacția Ordinului nr.08/GEN din 25 februarie 2020]  
 
2.4.1.2 Comisia de certificare planifică şi desfăşoară activităţi şi procese de audit şi inspecţie în 

cursul supravegherii iniţiale cu scopul de a obţine informaţii obiective care să permită 
AAC luarea unei decizii privind recunoaşterea capacităţii solicitantului de a furniza 
serviciile de navigaţie aeriană pentru care a solicitat certificarea. 

2.4.1.3 În acest scop, sub coordonarea PCC, comisia de certificare trebuie să realizeze 
aranjamente directe cu solicitantul cu privire la evaluarea documentaţiei, întâlnirile de 
lucru şi examinările a fi desfăşurate la locaţiile relevante. 

 
2.4.2. Întreruperea unui proces de certificare 

 
Comisia de certificare, prin PCC, poate întrerupe procesul de certificare în cazul în care, ca 
rezultat al examinărilor desfăşurate în cursul supravegherii iniţiale, constată o neconformare cu 
cerinţele de reglementare aplicabile. În acest caz, solicitantul va fi notificat sub semnătura 
Directorului AAC, fiind astfel informat şi asupra motivelor care au condus la luarea acestei decizii.  
 
2.4.2.1 Notificarea de către AAC a întreruperii unui proces de certificare poate fi contestată o 

singură dată de către solicitant, prin depunerea la Serviciul secretariat al AAC a unei 
contestaţii în atenţia Directorului AAC, în termen de 30 de zile calendaristice de la data 
comunicării notificării.  

 
2.4.2.2 În funcţie de argumentele şi circumstanţele care au determinat întreruperea procesului de 

certificare, Directorul AAC poate dispune măsuri sau acţiuni specifice potrivit atribuţiilor şi 
competenţelor AAC, inclusiv reverificarea/ reevaluarea anumitor probe/ evidenţe ori 
documentaţii puse la dispoziţie de solicitant, ori a probelor/ evidenţelor sau a 
documentaţiilor interne rezultate din examinările desfăşurate de comisia de certificare în 
supravegherea iniţială. Solicitantul este înştiinţat cât mai curând posibil privind concluziile 
AAC în urma contestaţiei depuse, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data 
la care a fost înregistrată contestaţia.  

 
2.4.2.3 Comisia de certificare asigură aranjamente de lucru corespunzătoare pentru păstrarea 

tuturor dovezilor/ evidenţelor, inclusiv a documentaţiilor recepţionate din partea 
solicitantului, precum şi a celor generate în decursul examinărilor desfăşurate în 
supravegherea iniţială. Secretarul comisiei de certificare este punctul focal de colectare şi 
păstrare a tuturor probelor/ evidenţelor recepţionate de AAC de la un solicitant, precum şi 
a celor generate în decursul examinărilor. 
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2.4.3. Vizite de audit şi inspecţii în cadrul etapei de desfășurare a supravegherii iniţiale  

 
2.4.3.1 După evaluarea documentaţiei, comisia de certificare procedează la evaluarea/ verificarea 

măsurii în care aranjamentele descrise în documentaţie sunt implementate efectiv în 
cadrul organizaţiei, dacă sunt utilizate şi eficiente. 

  
2.4.3.2 Una sau mai multe activităţi de audit şi/sau inspecţii sunt desfăşurate la locaţiile relevante 

ale organizaţiei. Comisia de certificare asigură cel puţin câte un audit şi/sau o inspecţie la 
fiecare din locaţiile relevante ale solicitantului, chiar şi în cazul evaluării/ verificării în 
vederea certificării unei organizaţii mici.  
După caz, PCC poate planifica şi dispune desfăşurarea unei vizite de audit şi/ sau  

inspecţii fie concentrată pe verificarea implementării unei singure cerinţe specifice 

aplicabile, fie abordând prin aceeaşi activitate mai multe din cerinţele aplicabile. 

 

2.4.4. Supravegherea iniţială de siguranţă  

 
2.4.4.1 În vederea desfăşurării activităţilor de supraveghere iniţială a siguranţei, atunci când AAC 

verifică pentru prima dată conformarea furnizorului SNA cu cerinţele de reglementare 
aplicabile în vederea acordării unui certificat, alegerea/ selecţionarea unui eşantion de 
cerinţe de reglementare aplicabile şi planificarea auditurilor şi/ sau a inspecţiilor se va 
face, astfel încât să se asigure că:  

 
(a) toate cerinţele de reglementare aplicabile sunt evaluate după ce sunt verificate cel puţin o 

dată într-o zonă cu relevanţă funcţională/ operaţională a organizaţiei;  
 

(b)  toate zonele cu relevanţă funcţională/operaţională sunt evaluate/ verificate cel puţin cu 
privire la unele din cerinţele de reglementare aplicabile; 

(c) toate serviciile de navigaţie aeriană pentru care solicitantul solicită certificarea sunt 
evaluate/ verificate în conformitate cu cerinţele de reglementare aplicabile;  

(d)  în cazul în care solicitantul este o organizaţie cu o structură mare, înţelegând prin aceasta 
fie o organizaţie care nu se încadrează în criteriile de calificare pentru obţinerea unui 
certificat cu derogări, fie o organizaţie care exploatează un număr de peste 5 locaţii diferite 
cu relevanţă funcţională/ operaţională, comisia de certificare efectuează mai multe audituri 
şi/ sau inspecţii, astfel încât să fie acoperite suficiente locaţii operaţionale. Numărul 
locaţiilor operaţionale ce urmează să facă obiectul auditurilor şi/ sau al inspecţiilor va fi 
determinat de PCC în funcţie de rezultatul analizei documentaţiei. Ca un minimum, cel 
puţin 20% din locaţiile operaţionale ale solicitantului vor face obiectul auditurilor/ 
inspecţiilor.  

 
2.4.4.2 În vederea desfăşurării activităţilor de supraveghere iniţială a siguranţei atunci când AAC 

verifică conformarea furnizorului SNA cu cerinţele de reglementare aplicabile pentru 
recertificarea acestuia, PCC poate decide să utilizeze rezultatele auditurilor şi inspecţiilor 
de siguranţă efectuate de AAC în perioada de valabilitate a certificatului, când AAC a 
desfăşurat activităţi de supraveghere continuă a siguranţei.  

 
2.4.4.3 Desfăşurarea auditurilor şi inspecţiilor la locaţiile operaţionale aferente supravegherii de 

siguranţă iniţială se efectuează prin aplicarea metodologiei descrise în “Regulamentul 
privind inspecțiile aeronautice (PI-IA)” aprobat prin Ordinul 125/INT din 25.07.2018 și 
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în  procedurile interne ale subdiviziunilor AAC implicate în procesul de supraveghere al 
FSNA. 
[În redacția Ordinului nr.08/GEN din 25 februarie 2020]  

 
2.4.4.4 Ori de câte ori o vizită de audit la o locaţie operaţională combină examinări pe linia 

cerinţelor de reglementare a siguranţei cu verificarea conformării cu anumite cerinţe 
comune care nu au legătură cu siguranţa, este necesar ca PCC să stabilească 
aranjamente de lucru corespunzătoare astfel încât examinările desfăşurate pe fiecare din 
cele două direcţii de acţiune să fie efectuate de MCC având experienţă suficientă şi 
calificările necesare în fiecare din domeniile respective.  
În asemenea situaţii, se acceptă ca un raport de audit pe linia cerinţelor de reglementare 
a securităţii aeronautice aplicabile unui FSNA să fie realizat separat şi Şeful Direcției 
securitate aeronautică să transmită Şefului Direcţiei navigaţie aeriană un aviz (favorabil, 
favorabil cu observaţii sau nefavorabil), însoţit, după caz, de concluzii generale şi 
recomandări. 
 

2.4.5. Modalităţi de evaluare a conformării pe parcursul supravegherii iniţiale  

 
2.4.5.1 În funcţie de categoria de cerinţe de reglementare aplicabile avute în vedere, de 

semnificaţia lor din punctul de vedere al siguranţei, de tipul de dovezi/ evidenţe ce pot fi 
puse la dispoziţie de furnizorul SNA, de nivelul de încredere dobândit „istoric” de AAC în 
urma desfăşurării activităţilor de audit şi inspecţii, precum şi de concluziile în urma 
evaluării documentaţiei, pe parcursul supravegherii inițiale pot fi avute în vedere 
următoarele modalităţi de evaluare a conformării solicitantului:  

 

(a) prin evaluarea documentaţiei: este modalitatea minimală în care pot fi abordate acele 
aspecte/ categorii ale cerinţelor de reglementare aplicabile pentru care verificarea 
documentaţiei furnizează probe suficiente privind conformarea solicitantului;  

(b)  prin evaluarea documentaţiei şi desfăşurarea de audituri şi/sau inspecţii la locaţii 
operaţionale: este modalitatea în care trebuie abordate acele aspecte/ categorii ale 
cerinţelor de reglementare aplicabile pentru care verificarea documentaţiei nu furnizează 
dovezi suficiente privind conformarea solicitantului sau pentru care verificarea 
documentaţiei a indicat existenţa  unor aspecte/ zone posibile de îngrijorare în ceea ce 
priveşte conformarea de către solicitant cu cerinţele de reglementare aplicabile;  

 2.4.5.2 PCC şi MCC vor urma orientativ indicaţiile privind modul în care poate fi evaluată 
conformarea, specificate în tabelul din Anexa 2 la prezentul PIAC.  
Un auditor poate verifica pe parcursul desfăşurării unui audit la o locaţie aspecte ale 
cerinţelor de reglementare aplicabile prin activităţi diferite decât cele menţionate în Anexa 
2. 

2.5 Criteriile pentru evaluarea conformării cu cerinţele de reglementare aplicabile  

 
Conformarea solicitantului va fi evaluată în raport cu cerinţele de reglementare aplicabile care sunt 
stabilite pentru serviciile pentru care acesta a solicitat certificarea.  
 
2.5.1 Proceduri privind evaluarea conformării  

 
2.5.2.1 Anexele de la 3 la 7 la prezentul PIAC conţin un minimum de aspecte care trebuie 

abordate în vederea evaluării conformării cu fiecare set de cerinţe de reglementare 
aplicabile. Tabelele includ:  

 
(a) elementele-cheie ale cerinţelor de reglementare aplicabile care determină evaluările 

respective;  
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(b) ce anume dovezi/ evidenţe se aşteaptă sau sunt necesare din partea solicitantului drept 
probe concludente ale conformării;  

(c) modul de evaluare a dovezilor/evidenţelor.  

 
Cerinţele de reglementare aplicabile prezentate în Anexele 3 - 7 se referă doar la cerinţele RAC-

ANSPC, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabile unui FSNA. 

 

2.6 Abordarea constatărilor identificate în supravegherea iniţială  

 

2.6.1 Constatările identificate pe parcursul activităţilor de audit la etapa supravegherii iniţiale şi 
clasificarea acestora, întocmirea raportului de audit precum şi procesul de stabilire şi 
verificare a implementării acţiunilor corective sunt stabilite în “Regulamentul privind 
inspecțiile aeronautice (PI-IA)” aprobat prin Ordinul 125/INT din 25.07.2018 și în  
procedurile interne ale subdiviziunilor AAC implicate în procesul de supraveghere al FSNA. 

[În redacția Ordinului nr.08/GEN din 25 februarie 2020]  
 
 
2.6.2  PCC ţine evidenţa detaliilor tuturor neconformităţilor, a acţiunilor corective agreate, precum 

şi a rezolvării neconformităţilor şi recomandărilor. PCC va urmări, de asemenea, dacă 
solicitantul şi-a modificat documentaţiile relevante, inclusiv memoriul de prezentare, pentru 
a îl actualiza, inclusiv în ceea ce priveşte rezolvarea neconformităţilor identificate pe 
parcursul supravegherii iniţiale.  

2.7 Emiterea unui certificat  

 
2.7.1 Înainte de emiterea unui certificat, trebuie ca toate neconformităţile majore identificate ca 

urmare a activităţilor şi proceselor de evaluare şi inspecţie desfăşurate pe parcursul 
supravegherii iniţiale să fi fost rezolvate în mod satisfăcător de solicitant. În cazul în care 
după parcurgerea unui ciclu de evaluare a conformării solicitantului comisia de certificare 
constată că există neconformităţi majore, evaluează planul de acţiuni corective şi corecţiile 
propuse de solicitant. Dacă acestea nu sunt acceptate de comisia de certificare, cererea 
de certificare este respinsă definitiv şi solicitantul notificat conform pct. 2.3.8.6. Dacă 
acestea sunt acceptate se verifică prin vizită de audit şi/ sau inspecţie la una sau mai multe 
locaţii modul în care au fost implementate şi se întocmeşte un raport de audit de re-
evaluare (follow up audit report).  

 
2.7.2 După ce întregul proces de supraveghere iniţială, în vederea determinării conformării 

solicitantului cu cerinţele aplicabile, a fost încheiat, PCC elaborează împreună cu MCC un 
raport final de certificare, pe care îl va înainta spre avizare tuturor MCC.  

 
2.7.3 Raportul final de certificare va conţine cel puţin informaţiile generale privind examinările 

desfăşurate în supravegherea iniţială incluzînd:  
 

(a)   solicitantul și serviciile de navigaţie aeriană pentru certificarea cărora a aplicat; 

(b)   data înregistrării cererii pentru certificare; 

(c)   componenţa comisiei de certificare; 

(d)   data/ datele vizitelor de audit şi/ sau inspecţiilor;  

(e)   componenţa echipei/ echipelor de audit/ inspecție şi vizita/ vizitele de audit/ 

inspecţiile la care au participat;  

(f)    denumirile şi adresele tuturor locaţiilor vizitate;  
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(g)   obiectivele examinărilor în supravegherea iniţială şi cerinţele aplicabile ce au fost 

avute în vedere;  

(h)   principalele documentaţii ale solicitantului care au fost evaluate;  

(i)    detaliile constatărilor identificate, acţiunile corective care au fost determinate de 

solicitant şi care au fost agreate de CC drept suficiente, implementarea lor şi 

rezolvarea deficienţelor;  

(j)    concluziile şi recomandările în urma constatărilor pe parcursul supravegherii iniţiale, 

incluzând, după caz, propunerea de condiţii a fi ataşate certificatului, propunerea 

privind termenul de valabilitate al certificatului, precum şi o propunere orientativă 

privind programul iniţial de evaluări (vizite de audit şi inspecţii) în exercitarea 

supravegherii continue;  

(k)    deciza favorabilă sau nefavorabilă de acordare a unui certificat solicitat 

 
2.7.4 Raportul Final de certificare va fi avizat de către fiecare dintre membrii comisiei de 

certificare. La acest raport vor fi anexate şi formularele SSNA-INIT (Anexa 8 la prezentul 
PIAC) completate de către fiecare MCC. 

 
2.7.5 Decizia finală, fie favorabilă sau nefavorabilă emiterii certificatului de FSNA, va fi luată 

exlusiv de către Directorul AAC, în baza concluziei CC, formulate în Raportul final de 

certificare, care va include şi opiniile separate ale fiecărui membru comisiei de certificare. 

În acest sens, raportul final de certificare este prezentat de către PCC Directorului AAC. 

Ulterior, În cazul deciziei favorabile a Directorului de acordare a unui certificat solicitat, prin 

grija PCC se va întocmi exemplarul original  al certificatului de FSNA, care va fi prezentat 

către Directorul AAC pentru semnare.  

Certificatul se întocmeşte într-un singur exemplar original, având exclusiv semnătura 
Directorului AAC şi ştampila corespunzătoare.  

 
2.7.6 În cazul deciziei favorabile de acordare a unui certificat solicitat, ca urmare a încheierii 

supravegherii iniţiale, o notificare la adresa solicitantului va fi pregătită prin grija PCC în 
coordonare cu ceilalţi MCC. Notificarea va fi prezentată către Directorul AAC pentru 
semnare, după care va fi transmisă solicitantului prin adresă oficială în termen de 3 zile 
lucrătoare. 

 
2.7.7 Certificatul se transmite solicitantului sub semnătură. 
 
2.7.8 În cazul opiniei finale nefavorabile din partea CC urmare a încheierii supravegherii iniţiale, o 

notificare la adresa solicitantului va fi pregătită prin grija PCC în coordonare cu ceilalţi 
MCC. Notificarea va fi prezentată către Directorul AAC pentru semnare, după care va fi 
transmisă solicitantului prin adresă oficială în termen de 3 zile lucrătoare. Notificarea va 
preciza în clar motivele şi temeiul neacordării certificatului solicitat în speţă. Decizia 
nefavorabilă emiterii unui certificat solicitat poate fi contestată o singură dată de către 
solicitant, prin depunerea la Serviciul secretariat al AAC a unei contestaţii în atenţia 
Directorului AAC, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării notificării. În 
funcţie de argumentele şi circumstanţele care au determinat neeligibilitatea solicitantului pe 
domeniul de competenţe al AAC, Directorul AAC poate dispune măsuri sau acţiuni 
specifice potrivit atribuţiilor şi competenţelor AAC, inclusiv reverificarea anumitor evidenţe 
sau documentaţii puse la dispoziţie de solicitant, ori a dovezilor/ evidenţelor sau a altor 
documentaţii interne rezultate în activităţile de verificare iniţială.  Solicitantul va fi înştiinţat 
cât mai curând posibil, sub semnătura Directorului AAC, privind concluziile în urma 
contestaţiei sale, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data la care a fost 
înregistrată contestaţia. 
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2.8 Valabilitatea unui certificat  

2.8.1 Perioada de valabilitate a unui certificat de FSNA nu va depăşi perioada stabilită în legislaţia  

aplicabilă în vigoare la data iniţierii procesului de certificare. Această perioadă, precum şi 

cadrul normativ din care rezultă perioada respectivă, va fi comunicată FSNA prin scrisoarea 

de confirmare a eligibilităţii solicitantului, prevăzută la pct. 2.3.8. 

2.8.2  Valabilitatea unui certificat se menţine numai atâta timp cât furnizorul SNA în cauză îşi 
menţine conformarea cu cerinţele de reglementare aplicabile şi îndeplineşte condiţiile 
ataşate certificatului. Un certificat poate suferi modificări pe parcursul perioadei sale de 
valabilitate, urmare a introducerii sau încetării definitive a furnizării unui tip de serviciu, unei 
componente şi/sau a unei subcomponente a acestui tip de serviciu. 

 
2.8.3  Acolo unde AAC, în exercitarea supravegherii continue ulterior emiterii unui certificat, 

constată că furnizorul SNA în cauză nu îşi menţine conformarea cu una sau mai multe 
cerinţe de reglementare aplicabile şi/sau că nu îndeplineşte una sau mai multe condiţii 
ataşate certificatului, AAC, prin PCC în urma consultărilor cu MCC a furnizorului în cauză, 
poate decide şi comunica furnizorului una sau mai multe din următoarele măsuri, după 
cum este adecvat în raport de circumstanţele în cauză şi nu în mod obligatoriu în ordinea 
precizată mai jos:  

 
(a)  solicitarea ca furnizorul să identifice şi/sau să implementeze una sau mai multe acţiuni 

corective legate de organizaţia/structura sa şi/sau operaţiunile/serviciile furnizate şi să 
raporteze AAC îndeplinirea acestor măsuri într-un interval de timp specificat;  

(b) desfăşurarea unei/unor inspecţii şi/sau audituri, inclusiv ad-hoc, la locaţii operaţionale ale 
furnizorului în cauză;  

(c) aplicarea de sancţiuni potrivit reglementărilor în vigoare, inclusiv suspendarea temporară a 
unui certificat până la remedierea neconformităţilor care au determinat acest lucru;  

(d) impunerea de condiţii, limitări sau restricţii unui serviciu a cărui furnizare se face cu 
neconformităţi nerezolvate de furnizor, cu luarea în mod adecvat în considerare a 
aspectelor de siguranţă şi a continuităţii serviciului în cauză, după cum este necesar sau 
cerut de utilizatori;  

(e)  investigarea posibilităţilor şi fezabilităţii aplicării unei/unor soluţii concrete de contingent 
rezonabile şi adecvate situaţiei, în cazul în care suspendarea sau revocarea unui certificat 
este luată în considerare sau devine inevitabilă;  

(f) revocarea certificatului.  

Decizia AAC în ceea ce priveşte recurgerea la una sau mai multe din măsurile precizate mai sus 
se va lua în mod proporţional şi echilibrat în raport de semnificaţia sau gravitatea neconformităţilor 
sau a deficienţelor identificate în supravegherea continuă.  
 
 
2.8.4 Ridicarea unei sancţiuni de suspendare a unui certificat se poate face în condiţiile de 

valabilitate a certificatului existent, cu excepţia cazului în care valabilitatea certificatului a 
expirat înainte de a fi ridicată sancţiunea.  
În cazul revocării rămasă cu titlu definitiv a unui certificat, furnizorul SNA în cauză nu va 
putea relua furnizarea de servicii de navigaţie aeriană decât prin parcurgerea integrală a 
procesului de certificare iniţială şi obţinerea unui nou certificat iniţial. 
 

2.9 Emiterea unui certificat cu derogări  
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Particularităţile procesului de supraveghere iniţială şi emitere a unui certificat de FSNA datorate 
solicitării unor derogări permise de la cerinţele de certificare, sunt definite în Capitolul 8 RAC-
ANSPC 0145.  
 
Capitolul 3.  Comisia de certificare 

3.1 Prevederi generale 

 
3.1.1 Comisia de certificare a solicitantului de certificat de FSNA se desemnează prin Ordinul 

Directorului AAC în temeiul prevederilor Codului Aerian al Republicii Moldova nr.301 din 
21.12.2017, Reglementării Aeronautice Civile RAC-ANSPC „Certificarea furnizorului de 
servicii de navigaţie aeriana”, Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea AAC, 
aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.133 din 27.02.2019, în scopul 
exercitării misiunii, funcţiilor de bază şi atribuţiilor principale ale AAC, în vederea asigurării 
procesului de certificare a FSNA. 

[În redacția Ordinului nr.08/GEN din 25 februarie 2020]  
 
3.1.2 Comisia îşi desfăşoara activitatea și în conformitate cu prevederile prezentului PIAC şi are 

drept scop ducerea la îndeplinire a activităţilor tehnice prevăzute la Capitolul 2 al PIAC-
SSNA pentru evaluarea pe parcursul supravegherii (certificării) iniţiale a conformării unui 
solicitant de Certificat de Furnizor de Servicii Navigaţie Aeriană cu cerinţele de 
reglementare aplicabile şi formularea unei decizii în favoarea sau defavoarea emiterii 
certificatului solicitat 

 
3.1.3 Comisie de certificare răspunde în faţa Directorului AAC pentru ducerea la îndeplinire în 

condiţii corespunzătoare a activităţilor tehnice, care îi revin potrivit regulilor aplicabile şi 
prezentului PIAC. 

 
3.1.4 Componenţa unei comisii de certificare, precum şi modificarea acesteia se aprobă de către 

Directorul AAC la propunerea Directorului adjunct al AAC după o consultare cu Şeful 
Direcţiei navigaţie aeriană şi va include specialişti care în virtutea funcţiilor dispun de 
calificarea şi experienţa teoretică şi practică în domeniile prevăzute de cerinţele de 
reglementare aplicabile faţă de FSNA 

 
3.1.5 De asemenea, este necesar ca la desemnarea membrilor comisiei de certificare să se evite 

orice conflicte de interese în raport de elementele examinărilor ce urmează a fi 
desfăşurate. 

 
3.1.6 Componenţa unei Comisii de certificare poate fi revăzută, oricând acest lucru se justifică. 
 
3.1.7 Orice Comisie de certificare este compusă din PCC şi MCC. 
 
3.1.8 Comisia de certificare este privită drept echipa de bază răspunzătoare pentru ducerea la 

îndeplinire a activităţilor de examinare a documentaţiei, a misiunilor de audit şi inspecţiilor 
aferente supravegherii iniţiale în vederea acordării unui certificat care a fost solicitat.  

 
3.1.9 În funcţie de complexitatea şi de obiectivele unor examinări specifice, PCC poate distribui 

sarcinile pe mai multe echipe de audit sau inspecţie.  
 
3.1.10 Şefii echipelor de audit sau de inspecţie se desemnează de către PCC, în coordonare cu 

MCC, fără alte formalităţi. 
 
3.1.11 În funcţie de circumstanţele particulare ale unei activităţi tehnice ce trebuie îndeplinită de 

comisia de certificare, PCC poate solicita sprijinul uneia/unora din direcţiile/ subdiviziunile 
de specialitate din cadrul AAC în vederea participării la asemenea activităţi, inclusiv la 
audituri sau inspecţii, a unor inspectori sau specialişti nominalizaţi, fără a fi necesară 
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modificarea/ actualizarea formală a componenţei comisiei de certificare în acest scop. Șefii 
subdiviziunilor cărora sunt adresate asemenea solicitări acordă sprijinul lor în asemenea 
situaţii. PCC asigură că participarea şi contribuţia din partea expertului/ experţilor respectivi 
se consemnează în mod corespunzător în evidenţele îndeplinirii activităţii tehnice în cauză. 

 

3.2  Competenţa şi calificările MCC 

 
3.2.1  Este necesar ca atât PCC, cât şi MCC să aibă pregătire iniţială şi recurentă în ceea ce 

priveşte procesele şi procedurile aferente supravegherii iniţiale şi continue, tehnicile de 
audit şi să deţină cunoştinţe corespunzătoare privind cerinţele şi procedurile aplicabile 
solicitantului, în domeniul specific de competenţe ce revine fiecăruia din membrii. 

 
3.2.2 Pentru nominalizarea în calitate de MCC sunt luate în considerare următoarele aspecte:  
 

(a) susținerea cu succes a unui curs specific de tehnici de audit;  

(b) deţinerea de cunoştinţe demonstrate referitoare la procedurile de certificare 
descrise în prezentul PIAC;  

(c) cunosterea cerinţelor de certificare aplicabile unui FSNA, precum şi a modurilor 
de evaluare în vederea stabilirii conformării cu aceste cerinţe; 

(d) deţinerea aptitudinilor necesare conducerii unei echipe de audit şi întocmirii 
rapoartelor de audit;  

 

3.3 Distribuirea responsabilităţilor între MCC pentru verificarea conformării cu cerinţele de 

certificare RAC-ANSPC  

 

3.3.1. În procesul supravegherii iniţiale, MCC, prin implicarea personalului din cadrul 
subdiviziunilor pe cale le conduc, vor asigura evaluarea şi verificarea conformării 
solicitantului de certificat FSNA cu cerinţele de certificare stabilite în RAC-ANSPC, după 
cum este menţionat la p.a) – f) mai jos:  

 
a) Şef Direcţia navigaţie aeriană  

RAC-ANSPC 0010; RAC-ANSPC 0015; RAC-ANSPC 0020(1); RAC-ANSPC 0025; RAC-

ANSPC 0030; RAC-ANSPC 0035; RAC-ANSPC 0045; RAC-ANSPC 0060; RAC-ANSPC 

0065; RAC-ANSPC 0075; RAC-ANSPC 0080; RAC-ANSPC 0085; RAC-ANSPC 0090; 

RAC-ANSPC 0095; RAC-ANSPC 0100; RAC-ANSPC 0105; RAC-ANSPC 0110; RAC-

ANSPC 0115; RAC-ANSPC 0120; RAC-ANSPC 0125; 

b)Şef Direcția securitate aeonautică, cibernetică și facilități 

RAC-ANSPC 0040; 

c) Şef Direcţia economie, analiză și cooperare internațională 

 RAC-ANSPC 0020; RAC-ANSPC 0050; RAC-ANSPC 0055; RAC-ANSPC 0065;  

d)Şef Serviciul siguranţa zborurilor şi căutare-salvare 

RAC-ANSPC 0025; RAC-ANSPC 0075; RAC-ANSPC 0080;  

e) Şef Secţia juridică şi resurse umane 
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 RAC-ANSPC 0070;  

  f) Șef Secţia autorizare personal aeronautic 

RAC-ANSPC 0045; 

[În redacția Ordinului nr.08/GEN din 25 februarie 2020]  
 

3.3.2. Fiecare MCC va asigura verificarea conformării solicitantului cu cerinţele respective doar în 
domeniile asociate atribuţiilor de serviciu pe care le au în cadrul AAC. 

 
3.3.3. În scopul verificării depline a conformării solicitantului cu cerinţele de certificare, acolo unde 

verificarea cu aceste cerinţe este pusă în responsabilitatea mai multor MCC, vor fi 
organizate, după caz, echipe mixte de audit şi inspecţii, care vor cuprinde auditori şi /sau 
inspectori din cadrul subdiviziunilor pe care le conduc MCC respectivi. 

 
3.3.4. Cu excepţia cazului în care s-a specificat altfel, responsabilităţile stabilite la p.3.3.1 nu îşi 

încetează aplicabilitatea la încheierea unui proces de certificare iniţială, ci se extind şi după 
emiterea unui certificat, în cursul supravegherii continue. 

 
3.3.6. Aceleaşi responsabilităti se aplică şi în cazul procesării unei cereri de modificare sau 

acordare a unui certificat de FSNA. 
 

3.4. Atribuţiile comisiei 

 

În exercitarea scopurilor sale, CC exercită atribuţiile prevăzute la Capitolul 2, din prezentul PIAC, 

care în linii generale sunt următoarele: 

3.4.1  Evaluează Cererea de Certificare şi documentele asociate acesteia, depuse de către 
solicitantul unui certificat de FSNA, în vederea stabiliri corectitudinii şi eligibilităţii acestuia; 

 
3.4.2  Informează solicitantul unui certificat de FSNA referitor la stabilirea eligibilităţii acestuia; 
 
3.4.3  Analizează documentele şi manualele prezentate de către solicitantul certificatului de FSNA 

în suportul procesului de certificare (Manualul de prezentare al organizaţiei, manuale 
operaţionale, proceduri de siguranţă, regulamente etc.) în vederea stabilirii dacă 
solicitantul înţelege şi interpretează corect cerinţele regulatorii aplicabile; 

 
3.4.4  Efectuează misiuni de audit şi inspecţii la locaţiile operaţionale ale solicitantului în vederea 

stabilirii dacă solicitantul implementează corect şi deplin cerinţele regulatorii aplicabile, 
precum şi procedurile prevăzute în manualele operaţionale proprii; 

 
3.4.5  Notifică solicitantul referitor la neconformităţile identificate în procesul supravegherii iniţiale 

şi solicită implementarea măsurilor corective; 
 
3.4.6 Verifică implementarea de către solicitant a măsurilor corective acceptate şi remedierea 

neconformităţilor identificate; 
 
3.4.7 Menţine evidenţa documentară a procesului de supraveghere iniţială; 
 
3.4.8 Emite raportul final al procesului de supraveghere iniţială a solicitantului cu formularea 

deciziei favorabile sau nefavorabile emiterii unui certificat solicitat şi prezintă acest raport 
către Directorul AAC; 
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3.4.9  Pregăteşte scrisoare de notificare către solicitant referitor la decizia favorabilă sau 
nefavorabilă de emitere a unui certificat de FSNA; 

 
3.4.10 În cazul deciziei favorabile de emitere a unui certificat FSNA, pregăteşte şi prezintă 

Directorului AAC pentru semnare, certificatul solicitat. 
 

3.5 Atribuţiile PCC 

 

PCC are următoarele atribuţii: 

3.5.1 Convoacă şedinţele CC ori de câte ori este necesar, pentru a asigura o desfăşurare eficientă 
a procesului de certificare (supraveghere) iniţială a solicitantului de certificat de FSNA; 

 
3.5.2 Decide asupra modului de asigurare a procesului de supraveghere iniţială şi organizează 

activitatea CC; 
 
3.5.3  Asigură accesul tuturor MCC la documentaţia depusă de către solicitant în vederea 

susţinerii procesului de certificare iniţială; 
 
3.5.4  Desemnează echipele de audit/inspecţii în vederea efectuării evaluării solicitantului la 

locaţiile operaţionale; 
 
3.5.5  Informează Directorul AAC, în timp util, referitor la desfăşurarea procesului de 

supraveghere iniţială; 
 
3.5.6  Este responsabil pentru rezultatele activităţii CC şi de deciziile adoptate privind emiterea 

sau refuzul emiteriii certificatului solicitat; 
 

3.6 Atribuţiile secretarului CC 

 

3.6.1 Secretarul CC va fi desemnat un specialist din cadrul Direcţiei navigaţie aeriană propus de 
către şeful acestei subdiviziuni.  

 
3.6.2  Secretarul CC are următoarele atribuţii: 
 

3.6.2.1 La indicaţia PCC, informează toţi MCC referitor la parvenirea unei cereri de acordare a 
unui certificat din partea unui solicitant de FSNA şi asigură convocarea şedinţei CC 
pentru iniţierea procesului de supraveghere iniţială; 

 
3.6.2.2 După caz, asigură multiplicarea şi distribuirea către MCC a documentelor asociate unei 

solicitări de certificare; 
 
3.6.2.3 Pregăteşte şi distribuie către MCC copiile personalizate ale formularului “Forma SSNA-

INIT” denumită “HARTA DE PARCURS A PROCESULUI DE SUPRAVEGHERE 
INITIALĂ A FURNIZORULUI DE SERVICII DE NAVIGAȚIE AERIANĂ”, care este 
prevăzută în Anexa 8 la prezentul PIAC. 

 
3.6.2.4 Va elabora procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei de certificare; 
 
3.6.2.5 După caz, la indicaţiile PCC, va elabora textele proiectelor de 

scrisori/notificări/răspunsuri aferente procesului de supraveghere continuă către 
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solicitantul unui certificat de FSNA şi după aprobarea lor de către PCC, va asigura 
trimiterea lor oficială către destinatar, prin intermediul Serviciului secretariat al AAC; 

 
3.6.2.6 Colectează şi supune arhivării în modul stabilit toate înregistrările aferente procesului 

de supraveghere iniţială (rapoarte de audituri şi inspecţii, dovezi, planuri de acţiuni 
corective, etc.) şi continuă prezentate de către MCC.  

[În redacția Ordinului nr.08/GEN din 25 februarie 2020]  
 
3.6.2.7 La finalizarea procesului de supraveghere iniţială, colectează de la toţi MCC copiile 

personalizate completate a formularului “Forma SSNA-INIT” şi în baza lor întocmeşte 
proiectul Raportului final de certificare, pe care îl coordonează. 

 
3.6.2.8 După aprobarea proiectului de Raport final de către PCC, va asigura ca raportul să fie 

avizat în mod corespunzător de către toţi MCC, conform p.2.7.5 din prezentul PIAC. 
 
3.6.2.9 La indicaţia PCC, va întocmi exemplarul original al certificatului de FSNA;  
 
3.6.2.10 Va executa, în limetele competenţei sale, alte indicaţii ale PCC aferente procesului de 

supraveghere iniţială şi continuă. 

 

3.7 Regulile de desfăşurare a şedinţelor CC 

 

3.7.1  Prima şedinţă a CC se convoacă de către PCC nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data 
înregistrării cererii solicitantului  de către Serviciul secretariat al AAC; 

[În redacția Ordinului nr.08/GEN din 25 februarie 2020]  
 
3.7.2  Prevederile de la p.3.5.1  se aplică şi în cazul solicitării modificării la un certificat FSNA emis 

anterior; 
 
3.7.3 Şedinţele ulterioare vor fi convocate de către PCC periodic, în dependenţă de desfăşurarea 

procesului de supraveghere iniţială. În cadrul şedinţelor se vor discuta subiectele legate de 
procesul de supraveghere iniţială şi se va asigura un schimb de opinii şi informaţii între toţi 
MCC; 

 
3.7.4  Secretarul CC va documenta cele discutate la şedinţele comisiei printr-un proces verbal, 

care va fi semnat de către toţi MCC; 
 
3.7.5  Când se va considera necesar, la şedinţele comisiei pot fi invitaţi şi alţi specialişti ai 

Autoritătii Aeronautice Civile pentru participare/expunere de opinii aferente procesului de 
certificare; 

 
3.7.6  Membrii CC pot propune în baza unor argumentări temeinicie, întreruperea sau amânarea 

şedintelor. 
 

 

Capitolul 4.  Modificarea unui certificat de FSNA 
 

4.1 Aplicabilitate 

  
4.1.1 Prevederile prezentului Capitol se aplică oricând deţinătorul unui certificat de FSNA 

intenţionează să efectueze modificări asupra sistemelor funcţionale având ca rezultat:  
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(a) încetarea furnizării unui tip de serviciu, a unei componente şi/sau subcomponente a tipului 

de serviciu,  

(b) introducerea furnizării unei/ unor componente şi/sau subcomponente ale oricăruia dintre 
tipurile de servicii pentru care solicitantul deţine certificat,  

(c) afectarea conformării cu cerinţele de reglementare aplicabile şi/sau cu condiţiile associate 
certificatului, precum şi  

(d) implicaţii asupra modalităţii specifice, particulare, prin care solicitantul şi-a propus să 
realizeze această conformare (de ex. în raport cu modalitatea concretă de conformare 
precizată într-un expozeu de prezentare depus anterior).  

 
În cazul în care modificarea ce se intenţionează a fi efectuată are ca rezultat introducerea 
unui/unor noi tipuri de servicii, suplimentar faţă de tipul de serviciu/ tipurile de servicii pentru care 
solicitantul deţine un certificat se aplică prevederile Capitolului 2 privind certificarea iniţială.  
 
 4.1.1.1 Ori de câte ori un furnizor SNA are incertitudini dacă o modificare intenţionată ar  

putea afecta conformitatea cu o cerinţă de reglementare aplicabilă sau, după caz, cu o 
condiţie asociată certificatului, el notifică AAC cât mai din timp posibil despre intenţia 
sa, solicitând decizia AAC dacă modificarea intenţionată face sau nu obiectul unei 
cereri de modificare a certificatului sau doar al unei notificări în vederea acceptării de 
către AAC a modificării în cauză.  
În acest context, AAC evaluează argumentaţiile de siguranţă asociate noilor sisteme 
funcţionale sau modificărilor pe care FSNA propune să le aducă sistemelor funcţionale 
existente, precum şi conformarea cu cerinţele de interoperabilitate  aplicabile dacă 
este cazul. 

 
4.1.2 Prevederile prezentului Capitol pot fi aplicate atunci când intenţia de modificare este 

notificată de solicitant după încheierea supravegherii iniţiale şi emiterea de către AAC a 
unui certificat. În acest caz, solicitantul are obligaţia de a depune o cerere de modificare a 
certificatului datorată unei/unor modificări, completată de această dată astfel încât să se 
solicite modificarea certificatului iniţial deja deţinut. O cerere de modificare a certificatului 
datorată unei/unor modificări trebuie depusă împreună cu, după caz, un nou Memoriu de 
prezentare a organizaţiei sau cu paginile amendate ale Memoriului de prezentare a 
organizaţiei în raport cu versiunea de Memoriu depusă anterior. De asemenea, vor fi 
depuse împreună cu cererea, orice alte documentaţii relevante legate de modificarea 
intenţionată. 

 
4.1.3 Procedurile şi instrucţiunile prevăzute în prezentul Capitol nu se aplică în contextul 

introducerii unei/unor modificări la un sistem funcţional pe care furnizorul SNA îl are în 
dotare şi face parte din oricare dintre categoriile de sisteme, care nu au ca rezultat cel 
puţin una dintre situaţiile menţionate la 4.1.1 lit. (a) – d) de mai sus.  
Pentru acest caz de modificări sunt necesare evaluări de conformitate cu cerinţele 
esenţiale de interoperabilitate şi evaluări de siguranţă.  

 
4.1.4 Cererea de modificare a certificatului urmează procedura aplicabilă certificării iniţiale. 

Modificarea certificatului deţinut se poate face în urma unor activităţi şi, după caz, procese 
de supraveghere în cursul cărora AAC verifică conformarea solicitantului cu cerinţele şi 
condiţiile aplicabile. Ulterior modificării certificatului, se aplică supravegherea continuă a 
menţinerii conformării sistematice a solicitantului cu cerinţele şi condiţiile legate de 
introducerea modificării respective. 

4.2 Notificarea unei modificări şi supravegherea acesteia 
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4.2.1  Înaintarea în atenţia AAC a unei cereri de modificare a certificatului ca urmare a unei/unor 
modificări în sensul precizării de la 4.1.2 şi procesarea ei iniţială se vor face cu respectarea 
întocmai a formalităţilor procedurale descrise la Capitolul 2, „Procesul de certificare”.  
Depunerea cererii se va face, în funcţie de mărimea şi/sau semnificaţia modificării 
intenţionate, cu una până la trei luni calendaristice anterior datei la care solicitantul 
preconizează introducerea efectivă a modificării. 
 

4.2.2 În cazul intenţiei de a introduce o modificare semnificativă având ca rezultat încetarea 
furnizării unui tip de serviciu, precum şi încetarea şi/sau introducerea furnizării unei 
componente şi/sau subcomponente a unui tip de serviciu ce necesită modificarea 
certificatului deţinut, se recomandă ca solicitantul să coordoneze planificarea ei cât mai din 
timp posibil cu AAC pentru a se putea stabili în mod rezonabil volumul şi durata activităţilor 
de supraveghere iniţială necesare AAC în vederea supravegherii modificării. AAC nu este 
răspunzătoare pentru întârzieri în punerea în serviciu sau implementarea, după caz, a unei 
modificări datorate notificării cu întârziere a AAC de către solicitant în raport cu 
semnificaţia modificării, deci cu durata/ amploarea procesului de supraveghere a acesteia. 

 
4.2.3 Verificarea iniţială a cererii stabileşte dacă modificarea propusă este sau nu acceptabilă 

pentru AAC în contextul general al legislaţiei şi/sau reglementărilor specifice aplicabile în 
cauză pentru emiterea unei modificări  la certificatul deţinut. Responsabilitatea acestei 
verificări aparţine CC stabilită pentru furnizorul în cauză. După caz, PCC poate solicita 
sprijinul MCC pentru a stabili în mod corect dacă o cerere de modificare poate fi sau nu 
acceptabilă. 

 
4.2.4 În cazul în care modificarea intenţionată necesită emiterea unei modificări la certificatul 

deţinut, PCC evaluează impactul/ semnificaţia modificării intenţionată de solicitant, cu 
asistenţa MCC. PCC decide astfel dacă modificarea intenţionată poate genera o 
modificare la certificatul deţinut doar în baza documentaţiei primite până la momentul 
respectiv, fără alte evaluări, sau dacă sunt necesare examinări suplimentare din partea 
CC, care va continua procesul de supraveghere a modificării în vederea modificării 
certificatului deţinut. 

 
4.2.5 Indiferent de situaţie, revine în răspunderea PCC de a determina domeniul şi extinderea 

oricărei evaluări necesare în continuare, inclusiv în cazul în care, din considerente de 
impact sau de semnificaţie în ceea ce priveşte siguranţa, este oportună o examinare 
completă în condiţii de supraveghere iniţială. 

 
4.2.6 La încheierea în mod satisfăcător a examinărilor în supravegherea iniţială a unei modificări 

pe care solicitantul intenționează să o planifice, AAC, prin PCC, cu asistenţa MCC 
analizează toate documente legate de modificarea propusă, inclusiv a certificatului deţinut 
de furnizorul în cauză, în scopul de a se identifica toate aspectele şi elementele în care 
aceste documente trebuie actualizate. Se atenţionează asupra faptului că la 
supravegherea unei/unor modificări în vederea modificării certificatului valabil se 
actualizează/se modifică în mod corespunzător certificatul deţinut de organizaţie astfel 
încât condiţiile ataşate lui şi documentele/ documentaţiile care stau la baza lui (începând 
cu cererea de certificare şi Memoriul de prezentare) să reflecte în mod corect şi adecvat 
introducerea modificării respective în organizaţia şi/sau serviciile pentru care AAC a emis 
certificatul.   

 
4.2.7 În caz că este necesară modificarea certificatului deţinut în mod curent de solicitant, se va 

aplica aceeaşi procedură ca în cazul emiterii unui certificat, prin întocmirea şi aprobarea 
unui raport final de certificare în mod consistent şi proporţional cu anvergura şi impactul 
modificării intenţionate. 
Totodată, la întocmirea raportului final de certificare vor fi luate în considerare şi concluziile 
din raportul de evaluare a modificării, ce a stat la baza acceptării de către AAC a 
modificării în cauză. 
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4.2.8 Ca şi regulă, în scopul respectării ciclului de planificare a supravegherii, perioada de 

valabilitate a certificatului, modificat datorită unei/unor schimbări va rămâne acea 
specificată în certificatul emis înainte de iniţierea modificării, cu excepţia cazului când, 
AAC, la propunerea argumentată a PCC, în funcţie de impactul/ semnificaţia modificării 
care se certifică, sau derogările solicitate de către FSNA stabileşte o altă perioadă mai 
mică. 

[În redacția Ordinului nr.08/GEN din 25 februarie 2020]  
 

4.2.8.1 După caz, în funcţie de elementele şi circumstanţele concrete care definesc 
introducerea unei modificări ce presupune modificarea certificatului deţinut anterior de 
organizaţia în cauză, se modifică, după caz, cu o argumentare corespunzătoare, şi 
unele elemente semnificative ale certificatului (perioada de valabilitate, condiţii 
ataşate, zone de responsabilitate, etc).  

 
4.2.8.2 Referitor la luarea deciziei de a modifica sau nu perioada de valabilitate a unui 

certificat faţă de cea stabilită anterior, CC va lua în consideraţie în mod adecvat 
modalitatea prin care îşi propune să realizeze supravegherea continuă a menţinerii/ 
respectării de solicitant a cerinţelor şi/sau condiţiilor aferente modificării în cauză. 
Dacă impactul introducerii modificării are efect semnificativ asupra activităţilor şi 
proceselor de supraveghere continuă planificate anterior, AAC RM poate decide 
iniţierea cu această ocazie a unui nou ciclu de supraveghere continuă, cu emiterea 
unui nou certificat şi cu acordarea unei noi perioade corespunzătoare de valabilitate 
a certificatului emis în urma supravegherii modificării. 

 
Capitolul 5.  Supravegherea continuă 
 

 5.1 Precizări generale 

 
 5.1.1 AAC asigură supravegherea continuă a FSNA cărora le-a acordat certificate. În ceea ce 

privește siguranța, AAC stabilește un Program anual de supraveghere a siguranței, care 
include inspecții de supraveghere și vizite de monitorizare a implementări procedurilor 
operaționale, pentru a asigura conformarea furnizorilor SNA certificați cu cerințele de 
reglementare aplicabile.  

[În redacția Ordinului nr.12/GEN din 22 martie 2022]  
 
 5.1.2 Supravegherea continuă se exercită de către AAC prin activități specifice atunci când 

verifică conformarea continuă a furnizorului de SNA cu cerințele de reglementare 
aplicabile, în perioada de valabilitate a certificatului, în vederea menținerii încrederii în 
furnizorul de SNA. În acest sens, AAC desfășoară activități de evaluare a documentației, 
inspecții de verificare a conformării continue și vizite de monitorizare a implementării și 
respectării procedurilor operaționale. Metodologia desfășurării inspecțiilor de verificare a 
conformării continue cu cerințele aplicabile și a vizitelor  de monitorizare a implementării și 
respectării procedurilor operaționale. este prezentată în “Regulamentul privind inspecțiile 
aeronautice (PI-IA)” aprobat prin Ordinul 125/INT din 25.07.2018 și în procedurile interne 
ale subdiviziunilor AAC implicate în procesul de supraveghere al FSNA. 

[În redacția Ordinului nr.12/GEN din 22 martie 2022]  
 

 5.1.3 Rolul şi responsabilităţile CC şi MCC privind un proces de certificare în condiţiile prezentului 
PIAC se extind şi după data la care a fost emis un certificat, prin asumarea şi îndeplinirea 
în continuare a supravegherii continue a siguranţei. În acest sens, componenţa unei CC 
poate fi oricând modificată, potrivit necesităţilor specifice în supravegherea continuă a 
siguranţei, cu aplicarea aceloraşi proceduri specificate în Capitolul 2. 
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5.2 Programul anual de supraveghere a siguranţei  

 
5.2.1 Programul anual de supraveghere a siguranței pentru un furnizor de SNA, care include 

programul inspecțiilor de supraveghere și programul vizitelor de monitorizare a 
implementării procedurilor operaționale se întocmește luându-se în considerare 
următoarele aspecte: 

[În redacția Ordinului nr.12/GEN din 22 martie 2022]  
 

(a) obiectivele Programului anual de supraveghere; 

(b) necesităţile/solicitările de certificare a organizaţiei/furnizorului SNA; 

(c) locaţiile unde există situaţii care ar putea avea un impact negativ asupra siguranţei; 

(d) nivelul general de performanţă al siguranţei determinat într-o anumită perioadă de 

timp; 

(e) rezultatele incluse în rapoartele de audit de certificare şi de supraveghere 

anterioare; 

(f) rezultatele incluse în rapoartele de inspecţii anterioare; 

(g) rezultatele evaluării documentaţiilor asociate modificărilor sistemelor funcţionale; 

(h) numărul şi natura raportărilor evenimentelor de aviaţie civilă; 

(i) planificările furnizorului SNA privind introducerea de noi sisteme EATMN sau 

modificările la cele existente precum şi efectuarea unor noi proiecte de anvergură şi 

lungă durată cu impact în furnizarea serviciilor de navigaţie aeriană; 

(j) Concluziile raportului de siguranţă în domeniul SNA pe anul precedent; 

(k) procedurile și metodele operaționale prin care se realizează furnizarea serviciilor de 

navigație aeriană.  

[În redacția Ordinului nr.12/GEN din 22 martie 2022]  
 

5.2.2  Programul anual de supraveghere a siguranței trebuie să prezinte următoarele 
caracteristici: 

(a) să fie proactiv la situaţiile potenţiale care ar putea avea un impact negativ asupra 

siguranței şi reactiv la situaţiile observate cu impact negativ asupra siguranţei; 

(b) să fie flexibil, permiţând includerea unor audituri şi inspecţii suplimentare, inclusiv audituri 

şi inspecţii „Follow up”; 

(c) să fie cuprinzător, incluzînd ca domenii de supraveghere structurile funcţionale relevante 

ale tuturor FSNA şi toate serviciile de navigaţie aeriană. 

 
5.2.3  Proiectul Programului anual de supraveghere a siguranței (programul anual de inspecții și 

programul vizitelor de monitorizare a implementării procedurilor operaționale) pentru 
următorul an se elaborează de către Șeful Direcției navigație aeriană în colaborare cu 
ceilalți MCC și se înaintează PCC până la data de 10 decembrie a anului în curs. 

 
5.2.4 Prin grija PCC, proiectul Programului anual de supraveghere a siguranței este transmis spre 

consultare furnizorilor SNA urmând ca varianta finală sa fie elaborată până la data de 30 
decembrie a anului în curs. 

 
5.2.5 După ce a fost coordonat, varianta finală a Programului anual de inspecții și programul 

vizitelor de monitorizare a implementării procedurilor operaționale se avizează de către 
PCC și se aprobă de către Directorul AAC după care copiile acestuia se trimit spre 
informare atât furnizorilor de SNA cât și MCC. 
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5.2.6 Programul anual de inspecții trebuie să permită includerea inspecțiilor „Follow up”. Acestea 
se vor planifica astfel încât să permită suficient timp pentru luarea, implementarea și 
determinarea eficacității acțiunilor corective. Inspecțiile „Follow up” care nu au fost 
planificate adițional pentru anul în curs, vor fi incluse în Programul anual de inspecții pentru 
anul următor. 

 

5.2.7 Programul anual al inspecțiilor de supraveghere include un număr suficient de  inspecții 
astfel încât toate cerințele de reglementare a siguranței aplicabile să fie verificate din punct 
de vedere al conformării, cel puțin o dată la 2 ani, pentru fiecare furnizor de SNA în parte. 
[În redacția Ordinului nr.12/GEN din 22 martie 2022]  

 
5.2.8 Programul anual al vizitelor de monitorizare a implementării procedurilor operaționale va 

include monitorizarea implementării și respectării de către FSNA a procedurilor 
operaționale aprobate/avizate de către AAC. 

 
5.2.9 În cazul unei organizaţii căreia i-a fost emis un certificat cu derogări, programul anual de 

supraveghere a siguranţei include şi activităţi specifice pentru a verifica pe parcursul 
perioadei de valabilitate a certificatului îndeplinirea criteriilor de calificare pentru 
menţinerea derogărilor acordate. 

 
5.2.10 Programul anual de supraveghere a siguranţei poate fi oricând modificat sau actualizat, 

atunci când există argumente care justifică acest lucru (de ex., în urma certificării unei 
modificări are impact asupra supravegherii continue). Reactualizarea/modificarea 
programului anual de supraveghere se face cu respectarea proceselor prevăzute la pct. 
5.2.3-5.2.5. 
[În redacția Ordinului nr.12/GEN din 22 martie 2022]  

5.3 Responsabilitatea furnizorului SNA privind Programul anual de supraveghere a 

siguranţei 

 
5.3.1 Pentru întocmirea unui program anual de supraveghere a siguranţei care să prezinte 

caracteristicile prezentate la p.5.2.2 este necesar ca furnizorul SNA să transmită către 
AAC pînă la 31 Decembrie, toate planificările pentru anul următor privind introducerea de 
noi sisteme EATMN sau modificările acestora precum şi proiectele de anvergură şi durata 
cu impact asupra furnizării SNA. 

 
5.3.2 Pe cât posibil, furnizorul SNA îşi prioritează activităţile proprii astfel încât să faciliteze 

respectarea Programului anual de supraveghere a siguranţei. 
 
5.3.3  În cazuri excepţionale, furnizorul SNA poate solicita AAC desfăşurarea unui audit/inspecţii 

într-o altă perioadă decât cea planificată. În acest caz, furnizorul SNA solicită aceasta cu 
30 de zile înainte de perioada solicitată pentru efectuarea auditului/inspecţiei. AAC poate 
accepta sau refuza solicitarea furnizorului SNA în funcţie de disponibilitatea inspectorilor. 

 

5.4  Alte prevederi specifice privind supravegherea continuă a siguranţei 

 
Obligaţiile unui furnizor SNA în raport cu AAC şi cu persoanele abilitate de AAC în exercitarea 
supravegherii continue sunt aceleaşi ca şi în perioada de supraveghere iniţială în vederea 
certificării, în concordanţă cu prevederile reglementărilor şi procedurilor aplicabile. AAC 
atenţionează în scris un furnizor SNA oricând AAC, în exercitarea supravegherii continue, a 
identificat aspecte şi circumstanţe în care furnizorul SNA nu îşi respectă sau nu îndeplineşte 
obligaţiile ce îi revin în baza reglementărilor sau procedurilor aplicabile. După caz, recurenţa sau 
impactul/ semnificaţia unei asemenea situaţii pot determina AAC să dispună sau să propună 
măsuri în sensul prevederilor Capitolul 2, p.2.8.3 
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5.5 Raportul anual privind supravegherea siguranţei 

 

Anual, pîna la data de 01 decembrie a anului în curs, PCC va întocmi un raport anual privind 
Supravegherea Siguranţei în domeniul MTA/SNA (ATM/ANS) şi măsurile întreprinse în temeiul 
RAC-ANSPC şi prezentului PIAC-SSNA. Raportul anual privind supravegherea siguranței va fi 
elaborat fie în limba de stat, fie în limba engleză, care va include și informații referitoare la: 
 
a) structura organizatorică și procedurile AAC;  
b) spațiul aerian care se află în responsabilitatea RM și FSNA care se află sub supravegherea 

AAC;  
c) entitățile calificate însărcinate să desfășoare audituri în domeniul reglementării siguranței;  
d) nivelurile existente ale resurselor AAC;  
e) problemele de siguranță identificate prin procesele de supraveghere a siguranței 

desfășurate de către AAC.  
 
(2) După aprobarea de către Directorul AAC, rapoartele anuale privind supravegherea siguranței 
se pun la dispoziția FSNA, Guvernului RM şi după caz - Agenţiei Europene a Siguranţei 
Aeronautice (EASA) în temeiul „Aranjamentelor de lucru”, încheiate între AAC şi EASA.  
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ANEXA 1  Îndrumări pentru întocmirea unui memoriu scris de prezentare a organizaţiei 
  

 1. Scopul  

 
1.1 Secţiunile 2.3.2, 2.3.3 şi 2.3.4 ale prezentului PIAC prevăd că, orice cerere de certificare sau 

de modificare a certificatului deţinut trebuie să fie însoţită de un Memoriu scris de prezentare 
a organizaţiei care solicită certificarea, incluzând o descriere (de ex. sub forma unui tabel sau 
a unei matrice de conformare) prin care solicitantul îşi propune să demonstreze cum anume 
intenţionează să îndeplinească acele cerinţe de reglementare aplicabile care se aplică 
serviciilor pentru care a solicitat certificarea.  

 
1.2 Utilizarea în contextul prezentului PIAC a unui Memoriu scris de prezentare a organizaţiei se 

face în concordanţă cu prevederile stabilite de către Eurocontrol şi specificate în materialul de 
îndrumare la cerinţele ESARR 1: EAM1/GUI 5 Secţiunea 2. Scopul aplicării acestei cerinţe 
este de a uniformiza, modul în care sunt prezentate de o organizaţie în atenţia AAC acele 
dovezi/ evidenţe relevante, care îi sunt cerute în vederea demonstrării conformării sale cu 
cerinţele de reglementare aplicabile furnizării tipului de servicii pentru care solicită certificarea. 
Memoriul scris de prezentare a organizaţiei conferă atât AAC cât şi solicitantului o referinţă 
documentară de bază al cărei rol trebuie să fie de a facilita în continuare procesele de 
certificare şi de supraveghere continuă ulterior certificării. De asemenea, solicitantul va avea 
în vedere că un Memoriu scris de prezentare a organizaţiei întocmit coerent poate constitui, 
un mijloc armonizat şi util,  ce i-ar permite solicitantului prezentarea de manieră integrată şi 
cât mai exhaustiv posibil a datelor, informaţiilor şi referinţelor documentare care sunt 
relevante organizaţiei în cauză şi serviciilor pe care ea le furnizează. 

 

 2. Conţinutul unui Memoriu  

 

2.1 Un Memoriu scris de prezentare a organizaţiei va specifica mijloacele şi aranjamentele 
(interne – organizaţionale, procedurale, etc; externe - contractuale, procedurale, etc) 
realizate/ utilizate de solicitant în scopul îndeplinirii/ conformării sale cu cerinţele de 
reglementare aplicabile, inclusiv detalii privind referinţele documentelor principale (acte cu 
valoare juridică, proceduri, etc) şi manualelor prin care sunt documentate aceste mijloace şi 
aranjamente. Pentru claritatea Memoriului în contextul scopului urmărit, solicitantul va 
explicita legătura/ trasabilitatea între documentele şi manualele referite şi cerinţele de 
reglementare aplicabile în cauză. 
Detalierea acestor specificări va fi la un nivel suficient astfel încât conţinutul Memoriului să 
poată constitui o dovadă credibilă a faptului că solicitantul îndeplineşte/ se conformează 
acelor cerinţe de reglementare aplicabile referite de el în memoriu. În acest scop, solicitantul 
va face referiri la datele şi documentaţiile relevante existente în cât mai mare măsură posibil. 

2.2 Această secţiune precizează instrucţiuni şi îndrumări pentru întocmirea Memoriului, cu referire 
la datele şi informaţiile minimale care trebuie specificate în memoriu. 

 
2.2.1 Partea referitoare la managementul organizaţiei:  

Acele secţiuni ale unui Memoriu care specifică datele şi informaţiile referite la punctele (a) – (e) 
din secţiunea 2.3.4.1 vor fi considerate de AAC drept partea de Memoriu referitoare la 
managementul organizaţiei, ea putând fi întocmită sub forma unui singur document. AAC va 
asuma că persoanele specificate în contextul punctului (b) al secţiunii 2.3.4.1 sunt familiarizate cu 
conţinutul acestei părţi a Memoriului. 
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2.2.2 Partea referitoare la mijloacele, procedurile şi aranjamentele organizaţiei:  

Acele secţiuni ale unui Memoriu care specifică datele şi informaţiile referite la punctul (f) al 
secţiunii 2.3.4.1 vor fi considerate de AAC drept partea de memoriu referitoare la mijloacele, 
procedurile şi aranjamentele organizaţiei, aşa cum sunt ele realizate sau identificate de solicitant, 
după caz, în scopul îndeplinirii/ conformării sale cu cerinţele specificate în RAC-ANSPC ce sunt 
aplicabile serviciilor pentru care a solicitat certificarea. Această parte a Memoriului poate fi 
realizată făcându-se referiri la şi/sau anexând diverse documente, însemnând prin aceasta acte 
cu valoare legală, proceduri, manuale sau alte documentaţii relevante. AAC va asuma că 
personalul organizaţiei este familiarizat cu conţinutul documentelor referite şi/sau anexate acestei 
părţi a Memoriului şi care sunt relevante activităţii personalului în cauză.  
AAC recomandă ca această parte a Memoriuluui să fie însoţită de un tabel (o matrice) care să 
descrie (să specifice/ să precizeze) legătura/ relaţia între fiecare din diversele documente referite 
şi/sau anexate şi cerinţa/cerinţele comune aplicabile în cauză.  
 
2.2.3 Descrierea mijloacelor, procedurilor şi aranjamentelor 

Descrierea sub formă de tabel (matrice) sau sub orice altă formă a mijloacelor, procedurilor şi 
aranjamentelor identificate/ stabilite de solicitant în scopul îndeplinirii/ conformării cu prevederile 
RAC-ANSPC va urma în principiu ordinea cerinţelor, aşa cum sunt ele definite în RAC-ANSPC:  
 
2.2.3.1 Mijloace, proceduri şi aranjamente în scopul îndeplinirii/ conformării cu cerinţele generale , 

în conformitate cu RAC-ANSPC 0010-0065: 
 

o Competenţă şi capacitate tehnică şi operaţională;  

o Managementul şi structura organizatorică:  

− structura organizatorică  

− managementul organizaţional  
o Managementul siguranţei şi al calităţii:  

− managementul siguranţei  

− sistemul de management al calităţii  

− manuale de operaţiuni  
o Securitatea aeronautică  
o Resurse umane  
o Putere financiară  

− capacitate economică şi financiară  

− audit financiar  
o Răspundere şi acoperirea prin asigurare  
o Calitatea serviciilor  

− deschidere şi transparenţă în furnizarea de servicii de navigaţie aeriană  

− planuri de contingenţă  
o Cerinţele privind raportarea  

 
2.2.3.2 Mijloace, proceduri şi aranjamente în scopul îndeplinirii/ conformării cu cerinţele specifice 

pentru furnizarea serviciilor de traffic aerian, în conformitate cu RAC-ANSPC 0070-
0090:  

o Proprietatea  
o Deschidere şi transparenţă în furnizarea serviciilor  
o Siguranţa serviciilor  

− Sistem de management al siguranţei  

− Cerinţe de siguranţă pentru evaluarea şi reducerea riscurilor în ceea ce priveşte 
modificările  

− Cerinţe de siguranţă pentru personalul tehnic-ingineresc care îndeplineşte sarcini 
operaţionale legate de siguranţă  

o Metode de lucru şi proceduri operaţionale.  
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2.2.3.3 Mijloace, proceduri şi aranjamente în scopul îndeplinirii/ conformării cu cerinţele specifice 

pentru furnizarea serviciilor meteorologice aeronautice, în conformitate cu RAC-ANSPC 
0095-0100:  

o Competenţă şi capacitate tehnică şi operaţională  
o Metode de lucru şi proceduri operaţionale.  

 
2.2.3.4 Mijloace, proceduri şi aranjamente în scopul îndeplinirii/ conformării cu cerinţele specifice 

pentru furnizarea serviciilor de informare aeronautică, în conformitate cu  RAC-ANSPC 
0105-0110:  

o Competenţă şi capacitate tehnică şi operaţională  
o Metode de lucru şi proceduri operaţionale.  

 
2.2.3.5 Mijloace, proceduri şi aranjamente în scopul îndeplinirii/ conformării cu cerinţele specifice 

pentru furnizarea serviciilor CNS - de comunicaţii, navigaţie şi supraveghere, în 
conformitate cu RAC-ANSPC 0115-0125:  

o Competenţă şi capacitate tehnică şi operaţională  
o Siguranţa serviciilor  
o Metode de lucru şi proceduri operaţionale  

 

2.2.3.6 Orice descriere în sensul specificării mijloacelor, procedurilor şi aranjamentelor referite mai 
sus trebuie să fie cât mai precisă şi concisă cu putinţă, să îşi limiteze conţinutul la a 
explica mijloacele, procedurile şi/sau aranjamentele stabilite/utilizate în contextul 
fiecărei cerinţe aplicabile şi să precizeze documentul/documentele relevante pentru 
mijloacele/ procedurile/ aranjamentele în cauză (însemnând prin aceasta acte cu 
valoare legală, proceduri, manuale sau alte documentaţii relevante).
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ANEXA 2 Indicaţii privind modul în care poate fi evaluată conformarea unui solicitant cu cerinţele RAC-ANSPC 
(la care se face referire la pct. 2.4.5.2 din prezentul PIAC) 

 
 
 
 

 

Nr. 
 

Titlul cerinţei 
Evaluarea 

documentaţiei 

Evaluarea 
documentaţiei și vizite 
de audit/ inspecţii la 

locaţii 

Comentarii 

 
CERINŢE GENERALE APLICABILE FURNIZĂRIIDE SERVICII DE NAVIGAŢIE AERIANĂ RAC-ANSPC 0010-0065 

1 COMPETENŢĂ ŞI CAPACITATE TEHNICĂ ŞI 
OPERAŢIONALĂ 

X  Această cerinţă este 
acoperită de alte cerinţe 

2 MANAGEMENTUL ŞI STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 
2.1 Structura organizatorică 

X 
 Pot fi solicitate 

documentaţii şi în timpul 
unor vizite de audit 

2.2 Managementul organizaţional 

X 
 Pot fi solicitate 

documentaţii şi în timpul 
unor vizite de audit 

3 MANAGEMENTUL SIGURANŢEI ŞI AL CALITĂŢII 

3.1 Managementul siguranţei  

X X 

(aplicabil furnizării de 

servicii ATS, CNS şi/sau 
MET şi/sau AIS sub 

controlul managerial al 
furnizorului ATS) 

 
3.2  Sistemul de Management al Calităţii 

X (daca există Certificat 
ISO 9001) 

X (dacă nu există certificat 
ISO 9001 evaluarea 

documentaţiei poate fi 
suplimentată prin vizite de 

audit/inspecţii la locaţii) 
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3.3 Manuale de operaţiuni X X  

4 SECURITATEA AERONAUTICĂ 
 

X X  

5 RESURSE UMANE X   

6 PUTERE FINANCIARĂ 

6.1 Capacitate economică şi financiară 

X  
Pot fi solicitate 
documentaţii şi în timpul 
unor vizite de audit 

6.2 Audit financiar 

X  
Pot fi solicitate 
documentaţii şi în timpul 
unor vizite de audit 

7 RĂSPUNDEREA ŞI ACOPERIREA PRIN 
ASIGURARE X  

Pot fi solicitate 
documentaţii şi în timpul 
unor vizite de audit 

8 CALITATEA SERVICIILOR    
8.1 Deschidere şi transparenţă în furnizarea de 

servicii de navigaţie aeriană 
X X  

8.2 Planuri de contingenţă X X  
9 CERINŢE PRIVIND RAPORTAREA 

X  
Pot fi solicitate 
documentaţii şi în timpul 
unor vizite de audit 

 
CERINŢE SPECIFICE PENTRU FURNIZAREA DE SERVICII DE TRAFIC AERIAN ÎN CONFORMITATE CU RAC-ANSPC 0070-

0090 

1 PROPRIETATE X   
2 DESCHIDERE ŞI TRANSPARENŢĂ ÎN 

FURNIZAREA SERVICIILOR 
X X  

3 SIGURANŢA SERVICIILOR 

3.1 Sistem de management al siguranței (SMS) X X  
3.2 Cerinţe de siguranţă pentru evaluarea şi 

reducerea riscurilor în ceea ce priveşte 
modificările 

X X 
 

3.3 Cerinţe de siguranţă pentru personalul tehnic -
ingineresc care îndeplineşte sarcini 

X X  
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operaţionale legate de siguranţă  

4 METODE DE LUCRU ŞI PROCEDURI 
OPERAŢIONALE 

X X  

CERINŢE SPECIFICE PENTRU FURNIZAREA DE SERVICII METEOROLOGICE AERONAUTICE ÎN CONFORMITATE CU RAC-ANSPC 
0095-0100 

1 COMPETENŢĂ ŞI CAPACITATE TEHNICĂ ŞI 
OPERAŢIONALĂ 

X X  

2 METODE DE LUCRU ŞI PROCEDURI 
OPERAŢIONALE 

X X  

CERINŢE SPECIFICE PENTRU FURNIZAREA DE SERVICII DE INFORMARE AERONAUTICĂ ÎN CONFORMITATE CU RAC-ANSPC 
0105-0110 

1 COMPETENŢĂ ŞI CAPACITATE TEHNICĂ ŞI 
OPERAŢIONALĂ 

X X  

2 METODE DE LUCRU ŞI PROCEDURI 
OPERAŢIONALE 

X X  

CERINŢE SPECIFICE PENTRU FURNIZAREA DE SERVICII DE COMUNICAŢII, DE NAVIGAŢIE SAU DE SUPRAVEGHERE ÎN 

CONFORMITATE CU RAC-ANSPC 0115-0125  

1 COMPETENŢĂ ŞI CAPACITATE TEHNICĂ ŞI 
OPERAŢIONALĂ 

X X  

2 SIGURANŢA SERVICIILOR X X  
3 METODE DE LUCRU ŞI PROCEDURI 

OPERAŢIONALE 
X X  
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ANEXA 3 Criterii pentru evaluarea conformării cu fiecare dintre cerinţele generale cuprinse în RAC ANSPC 0010-0065 

Nr. Textul cerinţei RAC ANSPC 
Elementele cheie ale 

cerinţei 
Dovezi/ 

Evidenţe 
Cum pot fi 

evaluate dovezile 
Comentarii 

Mod de 
evaluare 

Observaţii 
suplimentare 

specifice 
diferitelor tipuri 

de servicii 
 
 

1 RAC-ANSPC 0010 
Competenţă şi capacitate 
tehnică şi operaţională 
 
 

      

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

− Să furnizeze serviciul în 
condiţii de:  

▪ siguranţă,  
▪ eficientă,  
▪ continuitate şi  
▪ durabilitate.  

− Serviciile să corespundă 
unui nivel rezonabil de 
cerere de ansamblu din 
partea utilizatorilor pentru 
un spaţiu aerian dat  

− Să menţină la un nivel 
adecvat capacitatea şi 
expertiza, atât tehnică cât 
şi operaţională  

Pe linie tehnică, 
identificarea 
sistemelor şi a 
componentelor lor 
principale utilizate la 
furnizarea serviciilor 
ATS, CNS, AIS şi 
MET 

Această cerinţă este 
inclusă în alte Cerinţe. 
Prin urmare, nu este 
neapărat necesar să se 
evalueze această 
cerinţă în mod distinct 

  N/A 

 

2 RAC-ANSPC 0015 Cerinţe 
faţă de structura 
organizatorică 

      

2.1 1) Furnizorul de SNA trebuie să 
creeze o structură organizatorică 
care să asigure furnizarea SNA 
sigure, eficiente şi continue  
 

-Să stabilească o structură 
care asigură o furnizare a 
serviciilor în condiţii de:  

▪ siguranţă,  
▪ eficienţă şi  
▪ continuitate  

- Să administreze 
organizaţia potrivit structurii 
stabilite  

Organigrama/ 
documentaţii privind 
structura 
organizatorică  

 

Cu luarea în considerare 
a anvergurii organizaţiei  

 

Nu este neapărat 
necesară efectuarea 
de vizite de audit la o 
locaţie  

 

Evaluarea 
documentaţiei la 
birou  

 

Pt FATS, şi FCNS 
precum şi în cazul 
unui FMET şi/sau 
FAIS aflat sub 
controlul managerial al 
FATS:  
Dovezi care să 
argumenteze faptul că 
SMS este implementat 

2.2 (2) Structura organizatorică trebuie Să fie descrise posturile pt Fişele posturile pt Se verifică dacă  Evaluarea N/A 
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să definitiveze următoarele aspecte:  
(а) Drepturile, obligaţiile şi 
responsabilitatea persoanelor 
desemnate, în mod particular a 
conducătorilor responsabili de 
siguranţa aeriană, calitatea, 
securitatea şi managementul 
resurselor umane;  
 

managementul resurselor 
umane care răspund de:  
- siguranţă  
- calitate  
- securitate  
- resurse financiare şi  
- resurse umane.  
Să fie definite:  
- autoritatea (atribuţiile)  
- sarcinile (competenţele)  
- responsabilităţile  
 

managementul 
resurselor umane 
care răspund de:  
- siguranţă  
- calitate  
- securitate  
- resurse financiare 
şi  
- resurse umane.  
Documente pt 
delegare de atribuţii  
şi drept de 
semnătură (ex. 
copie a certificatului 
de înregitrare al 
companiei, dacă 
este cazul)   

persoanele responsabile 
pt posturile de 
management pentru 
siguranţă, calitate, 
securitate, resurse 
financiare şi resurse 
umane sunt identificate 
(numite).  
Se verifică dacă pt acest 
personal există fişe ale 
posturilor semnate.  
Se verifică dacă 
delegarea de atribuţii şi 
drept de semnătură este 
consistentă cu 
organigrama/ 
documentaţiile privind 
structura organizatorică  

documentaţiei la 
birou şi/sau în 
timpul vizitelor de 
audit  

 

2.3  (2)Structura organizatorică trebuie 
să definitiveze următoarele aspecte: 
(b) Nivelul de subordonare clar 
stabilit pentru subdiviziunile 

organizaţiei. 

Să fie definite diferite părţi şi 
procese ale organizaţiei  
Să fie definite:  
- relaţiile  
- canalele de raportare  

 

Organigrama/ 
documentaţii privind 
structura 
organizatorică;  
Acorduri la nivelul 
serviciilor (Service 
level agreements);  
Definirea şi 
implementarea unei 
descrieri a 
compartimentelor/ 
direcţiilor precum şi  
a proceselor (de ex. 
prin scheme de 
procese-model);  
Documentarea 
privind activităţile 
externe/ contractate 
din exterior, 
incluzând cadrul 
juridic  al acestora  

Se verifică dacă 
diferitele părţi ale 
organizaţiei şi canalele 
de raportare relevante 
sunt identificate şi 
decrise.  
Se verifică dacă sunt 
definite relaţiile între 
“interfeţele” procesului 
(în acordurile la nivelul 
serviciilor)  
Se verifică dacă sunt 
descrise:  
- procesele relevante  
- responsabilii de proces 
(“process owner”)  
- canalele de raportare  
- interfeţele cu mediul 
extern  

 

   

3 RAC-ANSPC 0020 Cerinţe 
faţă de managementul 
organizaţiei 

      

3.1.1 (1) Furnizorul de SNA elaborează un 
plan de afaceri pentru o perioadă de 
cel puţin cinci ani. Planul de afaceri 
trebuie să cuprindă:  
(а) stabilirea unor scopuri şi sarcini 

- plan de afaceri  
- acoperire pe o perioadă de 
cel puţin cinci ani  
- scopuri şi obiective 
generale  

Planul de afaceri 
(sau orice alt 
document care 
include conţinutul 
cerut de un plan de 

Se verifică dacă există 
un plan de afaceri care 
acoperă cel puţin o 
perioadă de cinci ani  
Se verifică dacă planul 

 Evaluarea 
documen-taţiei la 
birou  
 

N/A 
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generale ale furnizorului de SNA, 
precum şi strategia pentru atingerea 
acestora, în conformitate cu sarcinile 
de dezvoltare pe termen lung a 
sistemului SNA; 

- strategia în vederea 
atingerii acestora, în 
concordanţă cu orice plan 
general pe termen lung al 
furnizorului şi cu cerinţele 
comunitare relevante  

 

afaceri) care  
acoperă cel puţin o 
perioadă de cinci 
ani. 
Existenţa unui plan 
de afaceri, în 
concordanţă cu 
documente 
strategice la nivel 
naţional/ regional, 
precum planul de 
performanţă naţional 
şi Programul 
Naţional de  
Siguranţă a Aviaţiei 
în vigoare.  
  
  
  
 

de afaceri acoperă:  
- Viziunea, misiunea şi 
valorile furnizorului;  
- O descriere a 
contextului de afaceri 
care furnizează 
informaţii privind cadrul 
de guvernare şi 
managerial în care 
operează furnizorul 
ANSP;  
- Strategia de afaceri;  
Obiectivele pe termen 
lung (5 ani) şi cele pe 
termen scurt (1 – 2 ani)  
- Activităţile pt 
obiectivele pe termen 
scurt – aceasta va fi 
baza pt planul anual;  
- Resursele umane şi 
financiare şi investiţiile;  
- Aspectele 
organizaţionale/ 
structura  
- Planurile de dezvoltare 
a infrastructurii şi 
tehnologiei  

3.1.2 (1) Furnizorul de SNA elaborează un 
plan de afaceri pentru o perioadă de 
cel puţin cinci ani. Planul de afaceri 
trebuie să cuprindă:  
(b) informaţia care să prezinte o 
descriere completă a activităţii ce 
ţine de calitatea şi nivelul serviciilor, 
asigurarea siguranţei şi eficienţei 
economice. 

Obiective de performanţă  
corespunzătoare în 
următoarele domenii:  
- siguranţă  
- capacitate  
- mediu  
- rentabilitate (eficienţă a 
costurilor)  
 

Planul de afaceri să 
conţină indicatorii de 
performanţă şi 
obiectivele asociate 
acestora în 
concordanţă cu 
planul de 
performanţă 
naţional, aplicabil la 
momentul evaluării.  
În plus, pentru 
domeniul siguranţă, 
indicatorii de 
performanţă şi 
obiectivele asociate 
trebuie să fie în 
concordanţă cu 
Programul Naţional  
de Siguranţă a 
Aviaţiei în vigoare  
  

Se verifică dacă planul 
de afaceri conţine 
indicatori de 
performanţă şi obiective 
asociate acestora cel 
puţin în domeniile:  
- siguranţă  
- capacitate  
- mediu  
- rentabilitate (eficienţă a 
costurilor), în 
conformitate cu cerinţele 
aplicabile  
Pentru domeniul 
siguranţă, se  
urmăresc indicatorii de 
performanţă şi 
obiectivele asociate 
pentru a verifica dacă 
sunt în concordanţă cu 
Programul Naţional de 

 Evaluarea 
documen-taţiei la 
birou  

 

AIS: indicatorii de 
performanţă să aibă 
legătură şi cu nivelul 
de acurateţe şi 
integritate a datelor şi 
cu eficienţa furnizării 
AIS.  
CNS: indicatorii de 
performanţă să aibă 
legătură şi cu 
disponibilitatea, 
continuitatea, 
acurateţea şi 
integritatea  
serviciilor furnizate.  
MET: indicatorii de 
performanţă să aibă 
legătură şi cu nivelul 
de acurateţe, 
oportunitatea furnizării 
şi eficienţa serviciilor 
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Siguranţă în vigoare  
  

meteo furnizate.   

3.2.1 (2) Furnizorul de SNA elaborează un 
plan anual pentru anul următor în 
care detaliază şi rectifică planul de 
afaceri. Planul anual trebuie să 
reflecte nivelul şi calitatea serviciilor 
sub aspectul capacităţii de trafic, 
nivelului siguranţei zborurilor, 
numărului de întârzieri şi nivelului de 
asigurare financiară, şi anume:  
 
(а) informaţia privind implementarea 
unei noi infrastructuri sau altor 
îmbunătăţiri şi analiza influenţei 
acestor îmbunătăţiri asupra nivelului 
calităţii serviciilor; 

Plan anual care:  
- acoperă anul următor  
- specifică în continuare 
caracteristicile planului său  
- descrie orice modificări 
aduse planului de afaceri  
- furnizare de informaţii 
privind noile infrastructuri 
sau alte evoluţii  
- prezentarea unei declaraţii 
privind modul în care 
acestea contribuie la 
performanţa furnizorului 
SNA şi calitatea serviciilor  
Plan anual care acoperă:  
- prevederi privind nivelul 
calităţii serviciului (prognoza 
de capacitate, siguranţă şi  
mediu)  
- aranjamentele financiare  

 

Plan anual  

 
Se verifică dacă planul 
anual:  
- acoperă anul următor  
- furnizează mai multe 
informaţii detaliate care 
să fie în concordanţă cu 
planul de afaceri pe 5 
ani  
- specifică orice 
modificări aduse 
planului de afaceri  
Se verifică dacă 
informaţiile furnizate în 
planul anual cu privire la 
noile infrastructuri sau 
alte evoluţii sunt în 
concordanţă cu 
informaţiile furnizate în 
planul de afaceri.  
Se verifică dacă este 
descrisă contribuţia 
noilor infrastructuri sau a 
altor evoluţii la 
performanţa furnizorului 
ANS şi calitatea 
serviciului. 

 Evaluarea 
documentaţiei la 
birou  
 

N/A  

 

3.2.2  
(b) indicatorii, cu ajutorul cărora 
poate fi stabilit nivelul şi calitatea 
serviciilor; 

- furnizare de indicatori de 

performanţă pentru a evalua 

în mod rezonabil calitatea 

serviciilor  

 

Plan anual  

 
Se verifică dacă planul 
anual acoperă:  
- nivelul de performanţa 
stabilitprin indicatori şi 
obiective asociate  
- performanţa 
prognozată în termeni 
de siguranţă  
- performanţa 
prognozată în termeni 
de întârzieri  
- performanţa 
prognozată în termeni 
de rentabilitate.  
Se verifică dacă 
indicatorii de 
performanţă ai  
planului anual sunt în 
concordanţă cu 
obiectivele de 

 Evaluarea 
documentaţiei la 
birou  
 

Pentru AIS, CNS, 
MET: a se verifica 
dacă acel plan anual 
acoperă obiectivele de 
performanţă stabiliţi 
potrivit indicatorilor 
cheie de performanţă 
adecvaţi  
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performanţă descrise în 
planul de afaceri  

3.2.3 (с) planul financiar pe termen scurt, 

precum şi orice modificări referitoare 
la planul de afacere 

- situaţia financiară 
planificată pe termen scurt  
- orice modificări sau 
influenţe asupra planului de 
afaceri  

 

Planul anual 
furnizează informaţii 
privind situaţia 
financiară planificată 
pe termen scurt a 
furnizorului ANSP  
 

 Se verifică dacă planul 
anual furnizează 
informaţii privind:  
- situaţia financiară 
planificată pe termen 
scurt  
- legături între 
implementarea noilor 
infrastructuri sau a altor 
dezvoltări şi resursele 
umane şi financiare şi 
investiţii.  
Se verifică dacă 
informaţiile furnizate în 
planul anual sunt în 
concordanţă cu  
informaţiile furnizate în 
planul de afaceri pe 
cinci ani.  
Se verifică dacă orice 
modificări aduse 
planului de afaceri sau 
care au impact asupra 
acestuia sunt descrise 
în planul anual.  

 Evaluarea 
documentaţiei la 
birou  
 

N/A  

 

4 RAC-ANSPC 0025 Cerinţe 
faţă de managementul 
siguranţei 

      

4.1 Furnizorul de SNA trebuie să 

implementeze Sistemul de 

management al siguranţei zborurilor 

pentru toate tipurile de servicii 

furnizate. Cu toate acestea, este 

necesar de a lua în consideraţie 

influenţa altor organizaţii 

(subcontractorilor, furnizorilor de 

servicii de comunicare, etc.) asupra 

siguranţei zborurilor în timpul 

furnizării SNA 

Furnizorul SNA în cauză 
identifică lista entităţilor 
implicate care se supun 
acestei cerinţe. FSNA poate 
consulta AAC oricând 
apreciază necesar la 
întocmirea/ actualizarea 
acestei liste.  
FSNA trebuie să oficializeze 
relaţiile sale şi procedurile 
obligatorii  
(ex. Acord la nivel de 
serviciu) care au legătură cu 
entităţile implicate, pentru a 
transmite şi a primi 
informaţiile necesare pt 
furnizarea unei anumite părţi 

Pentru entităţile 
implicate 
identificate, 
Acordurile privind 
nivelul serviciilor 
sunt stabilite într-un 
mod care asigură că 
deciziile luate, 
precum şi 
argumentele pentru  
acele decizii care 
pot avea impact 
asupra siguranţei 
sunt documentate în 
mod clar.  

Se verifică dacă 
Acordurile privind nivelul 
serviciilor acoperă toate 
relaţiile cu entităţile 
implicate care pot 
influenţa siguranţa 
serviciilor sale.  
Se verifică dacă 
Acordurile privind nivelul 
serviciilor  
oficializează relaţiile 
pentru furnizarea şi 
primirea tuturor 
serviciilor de natură 
materială sau non-
materială.  

 

 Evaluarea 
documentaţiei la 
birou şi vizite de 
audit/ inspecţii la 
locaţii  
 

Pentru FATS şi FCNS: 
Evaluarea 
documentaţiei la birou 
& vizite de audit/ 
inspecţii la locaţii.  
Pentru FAIS care se 
află  
sub controlul 
managerial al FATS: 
Evaluarea 
documentaţiei la birou 
& vizite de 
audit/inspecţii la 
locaţii.  
Pentru FMET: aceasta 
include de asemenea 
ATS şi servicii meteo 
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a serviciului furnizat de 
FSNA.  

 

 

în schimbul 
reglementat  
de informaţii 
meteorologice 
operaţionale  
 

5 RAC-ANSPC 0030 Cerinţe 
faţă de managementul 
calităţii 

      

5.1 Furnizorul de SNA, în cel târziu doi 
ani de la punerea în aplicare a 
prezentei Reglementări, trebuie să 
aibă în operare un sistem de calitate 
care va cuprinde toate tipurile de 
SNA furnizate în cadrul căruia: 

Furnizorul ANSP trebuie să 
aibă în operare un sistem de 
management al calităţii care 
trebuie să acopere toate 
serviciile pe care le 
furnizează  

 

Scenariul 1  
Un certificat EN ISO 
9001 valabil emis de 
o organizaţie 
acreditată în mod 
corespunzător care 
acoperă serviciile de 
navigaţie aeriană 
furnizate de ANSP  
Scenariul 2  
- politica de calitate  
- proceduri privind 
programul de 
asigurare a calităţii  
- documente şi 
înregistrări privind  
sistemul de 
management al 
calităţii  
- confirmarea din 
partea 
managementului 
reprezentativ  
- înregistrări de la 
analizele de 
management  

Scenariul 1  
Se verifică dacă este 
disponibil, valabil şi care 
anume este domeniul de 
aplicabilitate al unui 
Certificat ISO 9001  
Scenariul 2  
AAC RM poate să 
verifice dovada prin:  
- evaluarea 
documentaţiei fara  
ectuarea unei vizite de 
audit la locaţie  
- emiterea propriului 
chestionar al AAC RM  
- contractarea unei terţe 
părţi pt vizite de audit  
- verificarea de către 
AAC RM a modului în 
care FSNA a efectuat 
auditul intern de calitate 
si solicitarea furnizării 
acestor rapoarte de 
audit  

 Evaluarea 
documen-taţiei la 
birou & şi vizite de 
audit la locaţii  

 

N/A  
 

5.2 а) este stabilită politica în domeniul 
calităţii care va corespunde, cât de 
mult posibil, cerinţelor diferitor 
utilizatori;  

- definirea politicii de calitate  

 
Politica de calitate  

 
Se verifică dacă politica 
de calitate a fost definită 
şi acoperă nevoile 
diferiţilor utilizatori 
(clienţi, angajaţi, 
furnizori….)  

N/A pt Scenariul 1  

 
Evaluarea 
documen-taţiei la 
birou & şi vizite de 
audit la locaţii  

 

N/A  

 

5.3 (b) este stabilit programul de calitate 

care să cuprindă procedurile de 
verificare a conformităţii activităţii de 
furnizare a SNA cu cerinţele, 
standardele şi procedurile aplicabile;  

- stabilirea unui program de 
asigurare a calităţii  
 

- în operare 
proceduri privind 
programul de 
asigurare a calităţii  

 

Se verifică dacă 

procedurile privind 

calitatea sunt utilizate pt 

a verifica că toate 

operaţiunile sunt 

N/A pt Scenariul 1  
 

Evaluarea 
documen-taţiei la 
birou & şi vizite de 
audit la locaţii  
 

N/A  
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efectuate în 

conformitate cu cerinţele 

aplicabile, standardele şi 

procedurile  

5.4 (c) există un manual şi se 
elaborează documente de 
monitorizare care reflectă activitatea 
sistemului de calitate;  

furnizarea de dovezi privind 
funcţionarea sistemului de 
calitate  
 

- documentele 
privind sistemul de 
management al 
calităţii de ex. 
manualul de  
management al 
calităţii; procedurile 
de proces; 
procedurile şi 
instrucţiunile de 
lucru; documentaţiile 
de monitorizare; 
documentaţiile de 
audit intern 
(programe, rapoarte 
de audit, rapoartele 
acţiunilor corective) 
şi înregistrările 
privind calitatea  

Se verifică dacă 

documentele privind 

managementul calităţii 

au fost implementate şi 

se verifică exemplele de 

înregistrări de calitate 

bazate pe rezultatele 

procedurii  

  

 

N/A pt Scenariul 1  

 

Evaluarea 
documen-taţiei la 
birou & şi vizite de 
audit la locaţii  
 

N/A  
 

5.5 (d) sunt desemnaţi conducători 
pentru a evalua conformitatea şi 
corectitudinea aplicării procedurilor 
care au drept scop furnizarea 
serviciilor sigure şi eficiente; 

- numirea reprezentanţilor 
managementului  

 

- documentaţii 
privind organizarea; 
descrierea posturilor  

 

Se verifică dacă 
documentaţiile privind 
organizarea sau 
manualul de  
calitate includ:  
- un rol al 
reprezentantului 
managementului pentru 
sistemul de calitate 
care, indiferent de alte 
responsabilităţi are şi 
următoarele 
responsabilităţi şi 
atribuţii:  
- de a asigura că QMS 
este stabilit, 
implementat şi întreţinut 
; şi  
- de a raporta 

managementului 

superior cu privire la 

performanţa QMS; 

- asigurarea că 

N/A pt Scenariul 1  

 
Evaluarea 
documen-taţiei la 
birou & şi vizite de 
audit la locaţii  
 

N/A  
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persoana pentru acest 

rol are o fişă a postului 

adecvată  

5.6 (e) se monitorizează activitatea 

sistemului calităţii şi în caz de 
necesitate se adoptă acţiuni 
corespunzătoare.  

- efectuarea de evaluări ale 

sistemului calităţii  

- dispunerea de măsuri 

corective, după caz  

 

- înregistrări de la 

analizele de 

management privind 

QMS ale 

managementului 

superior;  

- înregistrări ale 

subiectelor acţiunii 

de implementare  

 

Se verifică dacă 

înregistrările de la 

analizele făcute de 

managementul superior 

sunt disponibile şi dacă 

acestea includ 

subiectele acţiunii, dacă 

este cazul; dacă 

subiectele acţiunii au 

fost definite se verifică 

dacă aceste subiecte 

ale acţiunii sunt trasabile  

N/A pt Scenariul 1  

 
Evaluarea 
documen-taţiei la 
birou & şi vizite de 
audit la locaţii  
 

N/A  
 

6 RAC-ANSPC 0035 Cerinţe 
faţă de manuale 

      

6.1 (1) Furnizorul de SNA trebuie să 
dispună de manuale referitoare la 
tipurile de servicii furnizate şi să 
menţină actualitatea acestora.  

 

- asigurarea cu manuale de 
operaţiuni  
- menţinerea actualizată a 
manualelor de operaţiuni  
- îndrumări  

 

Scenariul 1  
Certificat ISO 9001 
valabil emis de o 
organizaţie 
acreditată în mod 
corespunzător; 
acoperă serviciile de 
navigaţie aeriană 
furnizate de FSNA  
Scenariul 2  
FSNA ar trebui să 
se asigure că are un 
sistem de control al  
documentelor care 

funcţionează eficient  

  

Scenariul 1  
Se verifică 
disponibilitatea şi 
domeniul de 
aplicabilitate al unui 
Certificat ISO 9001:2008 
valabil  
Scenariul 2  
Se verifică procedura 

FSNA de control al 

documentelor, împreună 

cu o listă a 

documentelor 

controlate;  

Se verifică dacă 
documentele  
conţinute în listă sunt 
adecvate pentru 
domeniul de 
aplicabilitate al 
serviciilor furnizate de 
FSNA şi dacă includ 
manualele de operaţiuni 
relevante;  
Se verifică înregistrările 
care demonstrează un 
sistem de control al 

 Evaluarea 
documen-taţiei la 
birou & şi vizite de 
audit la locaţii  
 

N/A  
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documentelor ce 
funcţionează eficient, de 
ex. analizele de 
management, rapoartele 
de audit de calitate şi 
planurile de acţiuni 
corective  

6.2 (2) Manualele sunt destinate utilizării 
de către personalul operaţional în 
activitatea lor. În acest scop:  
(а) Manualele trebuie să cuprindă 
instrucţiuni şi informaţie necesară 
pentru activitatea personalului 
operaţional 

- manualele de operaţiuni  
conţin instrucţiuni adecvate; 
şi  
- informaţii necesare 
personalului implicat în 
operaţiuni pentru ca acesta 
să îşi îndeplinească 
atribuţiile  
 

Documentele  
conţinute în listă 
sunt adecvate 
pentru domeniul de 
aplicabilitate al 
serviciilor furnizate 
de FSNA şi includ 
manualele de 
operaţiuni relevante  
 

Se verifică dacă  
manualele de operaţiuni 
acoperă toate domeniile 
operaţiunilor pe care le 
asigură FSNA (AIS), 
ATS), MET), CNS) şi 
conţin informaţiile 
necesare personalului 
implicat în operaţiuni  

 

FSNA ar trebui să  
fie capabil să 
furnizeze dovezi ale 
procesului care 
asigură că 
documentaţia este în 
conformitate cu 
standardele OACI 
adecvate menţionate 
în Anexele specifice 
pentru fiecare FSNA  

Evaluarea  
documentaţiei la 
birou şi vizite de 
audit/  
inspecţii la locaţii  
 

Pentru  
ATS, CNS, MET şi 
AIS, indiferent dacă 
aceştia din urmă se 
află sau nu sub 
controlul managerial al 
unui ATSP 
 

6.3 (b) Anumite părţi din manuale 

trebuie să fie accesibile personalului 
respectiv; 

manuale de operaţiuni 
accesibile personalului în 
cauză  
 

Copii ale manualelor 
de operaţiuni 
relevante  

 

Se verifică dacă 
personalul implicat în 
operaţiuni poate să aibă 
acces la părţile 
relevante şi actualizate 
ale manualelor de 
operaţiuni  

Ar trebui să fie 
acoperit de QMS.  

 

Evaluarea 
documen-taţiei la 
birou şi vizite de 
audit/  
inspecţii la locaţii  

Datorită importanţei 

manualelor de 

operaţiuni, AAC RM 

poate decide să 

evalueze această 

cerinţă în orice caz.  

6.4 (с) Informaţia privind intrarea în 
vigoare a completărilor şi 
modificărilor la manuale, aplicabile 
în activitatea nemijlocită a 
personalului, va fi adusă la 
cunoştinţa personalului în timp util. 

- comunicarea în regim de 
urgenţă a amendamentelor 
la manualele de operaţiuni şi 
intrarea în vigoare a acestor 
amendamente pentru 
personalul implicat în 
operaţiuni  

 

Documentaţia 
privind sistemul de 
management care 
acoperă 
managementul 
modificărilor şi 
înregistrărilor ce 
demonstrează un 
sistem de control al  
documentelor care 
funcţionează eficient 
 

 

Se solicită FSNA să 
explice procesul care 
asigură că personalul 
implicat în operaţiuni 
este informat despre 
modificări aduse 
manualelor de 
operaţiuni, pe baza unui 
exemplu (de ex. ultima 
modificare) 
Se verifică dacă data 
intrării în vigoare este 
specificată  
Se verifică dacă dovada 
pt exemplul descris este 
disponibilă   

Ar trebui să fie 
acoperit de QMS dar, 
datorită importanţei 
manualelor de 
operaţiuni, AAC RM  
poate decide să 
evalueze această 
cerinţă în orice caz.  
  

 

Evaluarea 
documen-taţiei la 
birou şi vizite de 
audit/  
inspecţii la locaţii 

Datorită importanţei 

manualelor de 

operaţiuni, AAC RM 

poate decide să 

evalueze această 

cerinţă în orice caz.  

 

7 RAC-ANSPC 0040 Cerinţe 
faţă de asigurarea 
securităţii aeronautice 

      

7.1 (1) Furnizorul de SNA trebuie să 
stabilească un sistem de securitate 

- stabilirea unui sistem de 
management al securităţii  

Documentarea 
procedurilor cu 

Evaluarea 
documentaţiei la birou pt 

Notă: evaluarea 
conformării cu aceste 

Evaluarea 
documen-taţiei la 

N/A  
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aeronautică care să asigure:  
(а) securitatea mijloacelor şi 
personalului care furnizează SNA, 
astfel încât să prevină o intervenţie 
ilicită;  
(b) securitatea recepţionării şi 
utilizării datelor, accesul acestora 
doar persoanelor care sunt 
autorizate în mod corespunzător în 
acest sens;  
(2) Sistemul de securitate 
aeronautică trebuie să stabilească:  
 
(а) Procedurile referitoare la 
evaluarea riscului de securitate şi 
măsurile de diminuare a acestuia, 
procedurile de supraveghere asupra 
securităţii aeronautice şi măsurile de 
îmbunătăţire a acesteia, procedurile 
de evaluare a nivelului securităţii 
aeronautice şi diseminării 
experienţei obţinute;  
(b) Mijloacele care identifică 
perturbările în sistemul de securitate 
şi informarea personalului despre 
aceasta;  
(с) Mijloacele care cuprind influenţa 
perturbărilor în sistemul de 
securitate, precum şi mijloacele care 
stabilesc măsurilor de corectare şi 
procedurile de evitare a unor astfel 
de perturbări.  
(3) Furnizorul de SNA trebuie să 
verifice încrederea în personalului 
său, unde este cazul, şi să asigure 
coordonarea cu organele civile şi 
militare a chestiunilor ce ţin de 
asigurarea securităţii mijloacelor, 
personalului şi datelor.  

 
 

privire la sistemul de 
management al 
securitățiii 
aeronautice  
Dovada că 
procedurile trebuie 
să fie implementate  

documentaţia aferentă 
sistemului de 
management al 
securităţii  
Vizite de audit/ inspecţii 
la locaţii pentru  
implementarea 
procedurilor  

 

cerinţe nu face 
obiectul prezentului 
PIAC, ci al 
reglementărilor  
specifice în domeniul 
securității  aeronutice, 
gestionate de Direcția 
securitate aeronautică 
din cadrul l AAC  
Coordonarea se 
realizează la nivelul 
PCC cu şeful 
subdiviziunii 
responsabile cu 
securitatea 
aeronautică  

 

birou & şi vizite de 
audit/ inspecţii la 
locaţii  

 

8 RAC-ANSPC 0045 Cerinţe 
faţă de managementul 
resurselor umane 

      

8.1 Personalul Furnizorului de SNA 
trebuie să aibă o pregătire 
corespunzătoare în scopul asigurării 
furnizării SNA sigure, eficiente şi 
continue. În acest scop, furnizorul de 

- angajare de personal 
calificat în mod 
corespunzător  
- stabilire de politici de 
recrutare şi pregătire a 

Politica de resurse 
umane care să 
descrie recrutarea şi 
pregătirea 
personalului  

Se verifică dacă politica 
de resurse umane există 
şi acoperă:  
- recrutarea şi  
- instruirea.  

 Evaluarea 
documentaţiei la 
birou şi vizite de 
audit la locaţii  

 

N/A  
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SNA va stabili o politică de recrutare 
a personalului şi pregătire a 
acestuia. 

personalului  
 

Documentaţiile de 
pregătire şi 
înregistrările  

Se asigură că aceeaşi 
politică există pentru 
numirea personalului 
intern în anumite posturi  
Se verifică dacă există 
dovezi care atestă că 
politica de resurse 
umane este 
implementată.  

9 RAC-ANSPC 0050 Cerinţe 
privind capacitatea 
financiară 

      

9.1 Furnizorul de SNA trebuie să fie 
capabil să-şi exercite obligaţiunile 
sale financiare, precum acoperirea 
costurilor de operare fixe şi variabile 
sau costurile în investiţiile de capital. 
În acest scop va fi utilizat un sistem 
corespunzător de evidenţă contabilă. 
Furnizorul de SNA trebuie să 
dovedească NSA  capacitatea de 
finanţare corespunzătoare a 
activităţii sale, utilizând planul anul şi 
raportul financiar anual. 

- capacitatea de a îndeplini 
obligaţiile financiare  
- sistem contabil al costurilor 
adecvat  
- demonstrarea, prin 
intermediul planului anual, al 
conturilor şi bilanţurilor 
contabile potrivit practicilor 
aplicabile statutului său lega  

Conturi şi bilanţuri 
contabile  
Plan anual  
Rapoarte de audit 
financiar aşa cum se 
cere la 9.2 Auditul 
financiar)  

În baza studierii 
conturilor şi bilanţurilor 
contabile, analizei 
indicatorilor de baza (si 
tendinţelor a dinamicii 
acestora) ai activităţii 
Solicitantului, se 
apreciază situaţia 
economico-financiară, 
inclusiv nivelul de 
lichiditate a activelor, 
solvabilitate, existența și 
suficiența mijloacelor 
disponibile (proprii 
si/sau împrumutate). Se 
estimează sumarul 
cheltuielilor (curente şi 
de capital) prognozate 
în planul financiar (pct. 
3.2.3.), corelat cu planul 
anual de activitate (pct. 
3.2.1.) şi planul cincinal 
de afaceri (3.1.). Se 
estimează (in dinamică, 
în baza datelor statistice 
disponibile la AAC) 
suportul financiar 
(inclusiv mijloacele 
disponibile la moment, 
venituri prognozate, 
resurse creditare), care 
e prevăzut pentru 
acoperirea cheltuielilor. 
Se face concluzie 
asupra suficienţei de 

 Evaluarea 

documentaţiei la 

birou şi/sau în 

timpul unor vizite 

de audit  

 

ATS: Se verifică dacă 

costurile pt serviciile 

de navigaţie aeriană 

de rută, pt serviciile de 

navigaţie aeriană 

terminală şi alte 

servicii care nu sunt 

servicii de navigaţie 

aeriană sunt stabilite 

în conformitate cu 

principiile   

stabilite în cerintele 

EUROCONTROL.  

AIS, CNS şi MET: N/ A  
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mijloace pentru 
desfăşurarea activităţii 
certificate de furnizare a 
SNA. Pe parcursul 
examinării pot fi 
solicitate informaţii 
suplimentare întru 
argumentarea 
momentelor-cheie. În 
caz, că va fi atestată 
insuficienţa de mijloace, 
poate fi solicitată 
efectuarea analizei 
eventualelor riscuri de 
impact negativ, care 
poate fi cauzat de 
nivelul estimat de 
insuficienţă financiară, 
precum şi planul de 
măsuri 
corespunzătoare.  

9.2 (2) Furnizorul de SNA trebuie să fie 
verificat în mod regulat de către un 
audit financiar independent. 

- audit independent 
- în mod regulat  
  

 

Rapoarte de audit  
financiar  

 

 

Se verifică dacă   
există un raport de audit 
financiar de la un auditor 
independent.  
În cazul în care 
examinarea nu are loc 
în contextul unei 
supravegheri iniţiale se 
verifică dacă există 
rapoarte de audit care 
să demonstreze că 
auditul are loc în mod 
regulat  

 Evaluarea 
documentaţiei la 
birou şi/sau în 
timpul unor vizite 
de audit  
 

N/A  

 

10 RAC-ANSPC 0055 Obligaţii 
şi volumul asigurării 

      

10.1 (1) Furnizorul de SNA va deţine  un 
acord care să acopere răspunderea 
sa care reiese din legislaţia 
aplicabilă.  

 

Răspunderile unui FSNA 
sunt dificil de stabilit a priori: 
acestea depind de regimul 
juridic aplicabil, care se 
poate schimba în funcţie de 
situaţie şi de statutul FSNA 
precum şi de pagubele 
potenţiale. Caracterul 
internaţional al pagubelor 
care pot să rezulte din 
furnizarea serviciilor de 

Documentaţii ale 
aranjamentelor care 
să acopere fiecare 
dintre activităţile 
FSNA:  
- contracte de 
asigurare  
- decizii/ scrisori de 
garanţie de la Stat – 
Bănci de garantare  
- Fonduri, etc…  

Se verifică dacă 

documentaţia care 

există furnizează dovezi 

pentru aranjamente care 

să acopere răspunderile 

unui FSNA.Fiecare 

document ar trebui să 

specifice activităţile 

implicate, tipul 

pagubelor acoperite şi 

 Evaluarea 
documentaţiei la 
birou şi/sau în 
timpul unor vizite 
de audit  

 

N/A  
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navigaţie aeriană poate să 
implice competenţa unor 
Curţi/Tribunale străine şi 
aplicabilitatea legilor străine.  
FSNA ar trebui să se 
conformeze cel puţin cu 
cerinţele legislaţiei sale 
naţionale  

 

 suma pe care o 

acoperă.  

Se verifică dacă 

aranjamentele pentru a 

acoperi răspunderea 

sunt în conformitate cu 

legislaţia 

aplicabilă.Nivelul minim 

de asigurare al unui 

FSNA nu trebuie să fie 

mai mic de 500 mln. 

USD.  

10.2 (2) Metoda utilizată pentru 

asigurarea acoperirii răspunderii 
trebuie să fie aplicată pentru 
stabilirea unor pierderi şi pagube 
potenţiale, luând în consideraţie 
statutul legal al furnizorului de SNA, 
precum şi cuantumul poliţei de 
asigurare comerciale  

 

Nivelul de acoperire a  
răspunderii va depinde de:  
- riscurile pe care companiile 
de asigurări vor accepta să 
le acopere: de văzut dacă 
riscurile de război şi terorism 
pot fi incluse în poliţele de 
asigurare dar pentru o primă 
ridicată şi o acoperire 
limitată  
- primele pe care un FSNA şi 
le poate permite; primele 
sunt calculate în funcţie de 
un număr de criterii cum ar fi 
tipul activităţii (aeroport, 
APP, rută), pierderile 
înregistrate şi mişcările de 
aeronave;. 
- cerinţele stabilite de 
autorităţile competente 
pentru a proteja interesele 
financiare ale statului în 
lumina Convenţiei de la 
Chicago privind răspunderi 
suplimentare care depăşesc 
limita asigurării.  

Orice documentaţie  
care sprijină 
stabilirea nivelului 
de acoperire al 
asigurării prevăzut 
în contractul de 
asigurare sau în 
scrisoarea de 
garanţie/ deciziile de 
la stat.  
  

 

Se verifică dacă  
există orice calcule/ 
estimări cu privire la 
posibile pierderi şi 
pagube (de ex. 
evaluarea riscului)  
Se evaluează dacă 

metoda utilizată este 

adecvată pentru a 

acoperi potenţiale 

pierderi şi pagube, în 

conformitate cu 

legislaţia aplicabilă. 

Nivelul minim de 

asigurare al unui FSNA 

nu trebuie să fie mai mic 

de 500 mln USD  

 

 

 Evaluarea 
documentaţiei la 
birou şi/sau în 
timpul unor vizite 
de audit  

 

N/A  

 

11 RAC-ANSPC 0060 Calitatea 
serviciilor 

      

11.1 (1) Furnizorul de SNA trebuie să 
furnizeze serviciile sale într-un mod 
deschis şi transparent. În acest 
scop, furnizorul va face public 
condiţiile referitoare la serviciile 
furnizate şi va stabili consultaţii 

Furnizarea serviciilor este de 
o manieră transparentă şi 
nediscriminatorie dacă:  
- condiţiile de acces la 
serviciile FSNA sunt 
publicate de ex. în partea 

- documente/ 

proceduri prin care 

se stabileşte 

procesul de 

consultări oficiale cu 

- se verifică minutele/ 

procesele verbale ale 

reuniunilor de consultare 

oficială  

- se verifică 

 Evaluarea 
documentaţiei la 
birou şi/sau în 
timpul unor vizite 
de audit  

N/A  
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regulate individuale sau comune cu 
utilizatorii, care se desfăşoară cel 
puţin o dată pe an. Nu se admite 
discriminarea utilizatorilor la 
furnizarea serviciilor, indiferent de 
naţionalitate sau clasă.  

 

relevantă a AIP, în mod 
normal GEN  
- un proces de consultări 
oficiale cu utilizatorii 
serviciilor sale este 
documentat  
- consultările au loc cel puţin 
o dată pe an  
Nediscriminare pe bază de:  
- naţionalitate sau  
- identitate a utilizatorului 
sau  
- a clasei de utilizatori,  

utilizatorii serviciilor 

de navigaţie 

aeriană. 

Un angajament 

oficial în politica 

oficială a companiei 

privind furnizarea 

serviciilor într-un 

mod imparţial şi 

nediscriminatoriu şi 

astfel încât să nu 

distorsioneze sau să 

ameninţe/ împiedice 

concurenţa. 

periodicitatea reuniunilor 

de consultare  

Se verifică dacă sunt 

făcute declaraţii oficiale 

în documentele de 

politică oficială a 

companiei în legătură cu 

legislaţia aplicabilă  

11.2 (2) În cel mult un an de la acordarea 

certificatului, Furnizorul de SNA va 
institui un plan de acţiuni pentru 
situaţii neprevăzute, în cazul 
degradării semnificative sau stopării 
furnizării tuturor tipurilor de servicii.  

 

să fie în aplicare planuri de 
contingenţă  
- pentru toate serviciile de 
navigaţie aeriană  
- să acopere evenimentele 
care ar putea să determine 
degradarea semnificativă 
sau întreruperea furnizării 
serviciilor de navigaţie 
aeriană  
 

Pentru vizitele de 
audit în 
supravegherea 
iniţială:  
- planuri de 
contingenţă 
existente  
- Pentru vizitele de 
audit în 
supravegherea 
iniţială pentru 
reînnoirea unui 
certificat:  
- Planuri de 
contingenţă 
existente şi dovezi 
că au fost  
implementate 

implementate.  

Pentru 

supravegherea 

continuă:  

- existenţa planurilor 

de contingenţă  

- dovezi că 

prevederile 

planurilor de 

contingenţă sunt 

implementate  

Pentru vizitele de audit 

în supravegherea 

iniţială:  

- Se verifică dacă planul 

de contingenţă face 

referire la toate serviciile 

pt care ANSP solicită 

certificarea  

- Se verifică dacă 

planurile de contingenţă 

acoperă evenimentele 

care ar putea să 

determine degradarea  

semnificativă sau 

întreruperea serviciilor  

- Se verifică dacă 

personalul are 

cunoştinţă despre 

planurile de contingenţă 

şi dacă este instruit.  

Pentru supraveghere 

iniţială în vederea 

reînnoirii unui certificat 

şi pentru supravegherea 

continuă:  

- Se verifică dacă 

procedurile stabilite în 

planul de contingenţă au 

 Evaluarea 
documentaţiei la 
birou şi vizite de 
audit / inspecţii la 
locaţii  

 

Planul de contingent 
trebuie să acopere 
toate tipurile de SNA 
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fost implementate (se  

solicită dovezi)  

- Se verifică dacă 

personalul are 

cunoştinţă despre 

planurile de contingenţă 

şi dacă este instruit.  

12 RAC-ANSPC 0065 Cerinţe 
faţă de prezentarea 
rapoartelor 

      

12.1 (1) Furnizorul de SNA trebuie să 
prezinte către AAC raportul anual al 
activităţii sale. Raportul respectiv va 
reflecta rezultatele financiare, 
indicatorii activităţii de bază şi de 
dezvoltare în partea ce ţine de 
asigurarea siguranţei.  
 

- să fie în măsură să 
furnizeze AAC un raport 
anual privind activităţile sale  
- să acopere rezultatele sale 
financiare,  
- să acopere performanţele 
sale operaţionale şi  
- să acopere orice alte 
activităţi şi dezvoltări 
semnificative, în mod 
particular în domeniul 

siguranţei.  

Procedura care 
stabileşte 
elaborarea raportului 
anual  

  

 

Se verifică dacă a fost 
implementat un 
proces care:  
- stabileşte elaborarea 
raportului anual  
- asigură că informaţiile 
solicitate sunt 
disponibile  

  

 

 Evaluarea 
documentaţiei la 
birou 

N/A 

12.2 (2) Raportul anual va reflecta cel 

puţin următoarele aspecte:  
 
(a) evaluarea nivelului de calitate şi 
siguranţă a serviciilor furnizate;  

 

- Include cel puţin  
evaluarea nivelului de 
performanţă a serviciilor de 
navigaţie aeriană furnizate, 
în mod particular nivelul de 
siguranţă al serviciilor 
furnizate  

  

Raport anual  
 

Se verifică dacă   
raportul anual acoperă 
evaluarea:  
- nivelului de 
performanţă a serviciilor 
furnizate şi  
- dacă face referire în 
mod expres la nivelul de 
siguranţă al serviciilor 
furnizate  

 Evaluarea  
documentaţiei la 
birou  
 
 

N/A  
 

12.3 (b) compararea indicatorilor activităţii 
cu indicatorii stabiliţi în planul de 
afaceri, compararea indicatorilor 
reali cu indicatorii planului anual;  

 

Raportul anual include cel 
puţin:  
- performanţele furnizorului 
de servicii de navigaţie 
aeriană comparate cu 
obiectivele de performanţă 
stabilite  
 
prin planul de afaceri  
- compară performanţele 
realizate efectiv cu planul 
anual  
- utilizează indicatorii de 
performanţă stabiliţi în planul 

Raport anual  

 
Se verifică dacă raportul 
anual:  
- acoperă performanţele 
furnizorului de servicii 
de navigaţie aeriană 
comparate  
 
cu obiectivele de 
performanţă stabilite 
prin planul de afaceri  
- compară performanţele 
realizate efectiv cu 
valorile asociate 
indicatorilor de 

 Evaluarea  
documentaţiei la 
birou  
 

Pentru ATS: indicatorii 
cheie de performanţă 
sunt: calitatea şi 
nivelul serviciilor şi  
eficienţa costurilor;  
Pentru AIS: indicatorii 
cheie de performanţă 
sunt: nivelul de 
acurateţe (precizie), 
nivelul integrităţii 
datelor şi eficienţa AIS  
Pentru CNS: indicatorii 
cheie de performanţă 
sunt: disponibilitate  
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anual  

 

 

performanţă prevăzuţi în 
planul anual  
- utilizează indicatorii de 
performanţă stabiliţi în 
planul anual   
 

a, continuitatea, 
acurateţea (precizia) şi 
integritatea serviciilor.  
MET: indicatorii cheie 
de performanţă sunt: 
nivelul de acurateţe 
(precizie), 
oportunitatea furnizării 
şi eficienţa serviciilor 
meteo 

12.4 (c) dezvoltarea infrastructurii şi 
activităţii de bază;  
 

Include cel puţin:  
- evoluții în materie de 
operațiuni; și  
- dezvoltări de infrastructură;  
 

Raport anual  
 

Se verifică dacă raportul 
anual acoperă evoluţiile 
în materie de operaţiuni 
şi dezvoltările în materie 
de infrastructură  

 Evaluarea 
documen-taţiei la 
birou  
 

N/A  
 

12.5 (d) rezultatele activităţii financiare;  
 

Include cel puţin:  
- rezultatele financiare, 
exceptând cazul în care 
acestea sunt publicate 
separat  

Raport anual  

 
Se verifică dacă raportul 
anual acoperă 
rezultatele financiare, 
exceptând cazul în care 
acestea sunt publicate 
separat (a se vedea pct. 
9 Capacitatea 
economică şi financiară) 

 Evaluarea 
documentaţiei la 
birou  
 

N/A  
 

12.6 (e) informaţia privind procesul 
consultativ cu utilizatorii în partea ce 
ţine de serviciile furnizate;  

 

Include cel puţin:  
- informaţii privind procedura 
oficială de consultare a 
utilizatorilor serviciilor sale  

Raport anual  

 
Se verifică dacă raportul 
anual acoperă informaţii 
privind procesul formal 
de consultare cu 
utilizatorii serviciilor (a 
se vedea p.11 Calitatea 
Serviciilor)  

 Evaluarea 
documentaţiei la 
birou  
 

N/A  
 

12.7 (f) informaţia privind politica în 
domeniul managementului 
resurselor umane.  
 

Include cel puţin:  
- informaţii privind politica în 
domeniul resurselor umane.  

Raport anual  

 
Se verifică dacă raportul 
anual acoperă politica 
de resurse umane (a se 
vedea p.8 “Cerinţe faţă 
de Resursele umane)  

 Evaluarea 
documentaţiei la 
birou  
 

N/A  
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ANEXA 4 Criterii pentru evaluarea conformării cu fiecare dintre cerinţele specifice pentru furnizarea de servicii de trafic aerian în 
conformitate cu RAC-ANSPC 0070-0090 

Nr. 
Textul cerinţei RAC- 

ANSPC 
Elementele cheie ale 

cerinţei 
Dovezi/ Evidenţe Cum pot fi evaluate dovezile Comentarii Mod de evaluare 

1 RAC-ANSPC 0070 
Deţinerea proprietăţii  
 

     

1.1 Furnizorul de servicii de trafic aerian 
trebuie să prezinte către AAC într-o 
formă clară, informaţia privind 
statutul juridic al întreprinderii, 
dreptul de proprietate, descrierea 
oricăror altor aspecte organizatorice 
care au un impact semnificativ 
asupra gestionării şi controlului 
proprietăţii. 

- statut juridic  
- structura din punctul de 
vedere al proprietăţii  
- orice aranjamente care au 
un impact semnificativ 
asupra controlului activelor 
sale  

 

Copie a certificatului 
de înregistrare a 
companiei  

Se verifică dacă este disponibilă 
documentaţia valabilă privind statutul unui 
FSNA şi structura din punct de vedere al 
proprietăţii  
Se verifică dacă există orice aranjamente care 
au un impact semnificativ asupra controlului 
activelor unui FSNA  

 Evaluarea documentaţiei 
la birou 

2 RAC-ANSPC 0075 Sistemul 
de asigurare a siguranţei 
zborurilor 

     

2.1.1 (1) Furnizorul de servicii de trafic 
aerian trebuie să dispună de un 
sistem integrat de asigurare a 
siguranţei zborurilor, care:  

A se vedea mai jos A se vedea mai jos A se vedea mai jos  Evaluarea documentaţiei 
la birou & vizite de audit la 
locaţii  

 
2.1.2 (a) asigură o abordare formalizată, 

clară şi proactivă a managementului 
sistematic al sistemului de asigurare 
a siguranţei zborurilor, care să facă 
faţă cerinţelor şi să se conformeze 
responsabilităţii la furnizarea 
serviciilor;  
 

(b) funcţionează cu referire la toate 

tipurile de servicii furnizate şi 
chestiunile organizatorice aferente, 
legate de furnizarea serviciilor 
respective şi care este sub controlul 
furnizorulu de SNA;  

- management sistematic al 
siguranţei  
- politică în materie de 
siguranţă  
- responsabilităţi în domeniul 
siguranţei  
 

- Politica organizaţiei în 
domeniul siguranţei  
- Documente din care 
rezultă stabilirea 
responsabilităţilor în 
domeniul siguranţei  
în contextul furnizării 
serviciilor de navigaţie 
aeriană  
- Documentaţie SMS  
- Descrierea funcţiilor 
de management  
 

 

Se recomandă să fie solicitate şi evaluate 
dovezi obiective astfel încât să se poată 
verifica dacă:  
1. Politica organizaţiei în domeniul siguranţei, 
adoptată fiind la cel mai înalt nivel de 
management al organizaţiei, este concepută 
astfel încât să stabilească o abordare a 
managementului siguranţei:  
- formalizată, ceea ce presupune că aspectele 
legate de siguranţă vor fi gestionate în cadrul 
organizaţiei prin aplicarea unui SMS adoptat 
oficial. În acest sens, procedurile şi 
aranjamentele de lucru ar trebui să fie 
oficializate în mod corect (aprobate/ avizate 
de către către cei care au atribuţii în acest 
sens);  
- explicită, ceea ce presupune că referirile la 
siguranţă sunt explicite în contextul oricărei 
acţiuni care are legătură cu activităţi 

 Evaluarea documentaţiei 
la birou & vizite de audit la 
locaţii  
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operaţionale şi/ sau tehnice;  
- pro-activă, ceea ce presupune că este 
orientată cu predilecţie spre latura preventivă 
şi nu spre cea reactivă.  
2. Alte documente de politică la nivelul 
organizaţiei contravin sau nu acestei abordări 
a managementului siguranţei.  
3.Formulările în materie de politică  
de siguranţă definesc domeniul de 
aplicabilitate al SMS.  
4.În conformitate cu aceste formulări, 
domeniul de aplicabilitate al SMS include 
toate serviciile de navigaţie aeriană furnizate 
de organizaţie şi toate sistemele, serviciile şi 
aranjamentele de lucru care vin în sprijinul 
furnizării de servicii de navigaţie aeriană şi 
sunt sub controlul managerial al organizaţiei.  
5.Politica organizaţiei în domeniul siguranţei 
este valabilă şi:  
- defineşte intenţiile organizaţiei de a menţine 
şi îmbunătăţi siguranţa;  
- stabileşte un angajament clar referitor la 
siguranţă, care priveşte toate nivelurile 
organizaţiei, mai ales nivelul cel mai înalt de 
management al organizaţiei;  
- este adoptată în mod oficial la cel mai înalt 
nivel organizaţional;  
- este semnată de un membru al 
managementului superior al organizaţiei şi 
care este în poziţia de a lua decizii care să  
asigure că sunt alocate resurse umane şi 
financiare pentru managementul siguranţei;  
- este făcută publică în cadrul organizaţiei într-
un asemenea mod încât întreg personalul cu 
responsabilităţi ce au legătură cu siguranţa 
conştientizează această politică. 
Se recomandă să fie intervievate diferite 
categorii de personal la diferite locaţii, care să 
acopere personal de conducere, personal 
operaţional şi personal tehnic pentru a verifica 
dacă:  
- au cunoştinţă despre existenţa politicii de 
siguranţă  
- au acces la politica de siguranţă  
- au înţeles mesajul politicii de siguranţă.  



AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ      PIAC-SSNA Partea I 

 

Ediția 01 63 martie 2019 

 

2.1.3 (c) asigură stabilirea responsabilităţii 
individuale a fiecărei persoane 
nemijlocit antrenate în serviciile de 
trafic aerian, precum şi stabilirii 
responsabilităţii conducătorilor în 
partea ce ţine de indicatorii 
siguranţei zborurilor pentru 
subdiviziunile pe care le conduc; 
stabilirea responsabilităţii comune 
asupra asigurării siguranţei 
zborurilor pentru conducătorii de 
nivel superior  

 

- Responsabilitate 
individuală pentru propriile 
acţiuni în ceea ce priveşte 
siguranţa  
- Răspunderea personalului 
de conducere pentru 
rezultatele obţinute în 
materie de siguranţă de 
către compartimentele lor  
- Răspundere globală a 
conducerii la cel mai înalt 
nivel în probleme legate de 
siguranţă  
 

 

- Politica de siguranţă  

- Documentaţii SMS  
- Documente 
organizatorice precum: 
regulament de 
organizare şi 
funcţionare, 
organigrame, fişe de 
atribuţii pentru 
compartimente, fişe de 
post (la toate nivelurile)  
- Alte documente 
interne, înregistrate, 
prin care se 
personalului i se aduce 
la cunoştinţa faptul că 
are anumite 
responsabilităţi 
specifice în legătură cu 
siguranţa   

 

Se recomandă să fie solicitate şi evaluate 
dovezi obiective astfel încât să se poată 
verifica dacă:  
1.formulările în materie de politică de 
siguranţă stabilesc că:  
-fiecare individ implicat în aspecte care au 
legătură cu siguranţa are o responsabilitate 
individuală pentru propriile acţiuni;  
-managerii sunt responsabili pentru 
performanţa în domeniul siguranţei la nivelul 
organizaţiei;  
-managerul executiv la cel mai înalt nivel al 
organizaţiei este în cele din urmă responsabil 
pentru siguranţă în cadrul organizaţiei.  
2.aceste formulări sunt incluse în politica de 
siguranţă sau cel puţin se face referire la ele 
în acest document  
3. sunt definite, alocate sau documentate 
responsabilităţi în ceea ce priveşte siguranţa 
pentru:  
-personalul de conducere (inclusiv directori si 
director general)  
-personal operaţional  
-personal tehnic  
4. sunt incluse responsabilităţi în ceea ce 
priveşte siguranţa în documentaţia SMS sau 
în alte documente la care se face referire în 
SMS  
5. există în cadrul organizaţiei o  
relaţie logică între răspunderile şi 
responsabilităţile privind siguranţa  
6, există în cadrul organizaţiei lacune, 
suprapuneri sau duplicări ale 
responsabilităţilor care ar putea genera 
confuzie  
7.sunt stabilite în mod oficial pentru posturile 
de conducere cu importanţă în asigurarea 
furnizării serviciilor de navigaţie 
responsabilităţile în ceea ce priveşte siguranţa  
Se recomandă să fie intervievate diferite 
categorii de personal la diferite locaţii, care să 
acopere personal de conducere, personal 
operaţional şi personal tehnic pentru a verifica 
dacă:  
- pentru fiecare persoană selectată sunt 

 Evaluarea documentaţiei 
la birou & vizite de audit la 
locaţii  
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definite şi documentate responsabilităţile în 
ceea ce priveşte siguranţa  
- responsabilităţile în ceea ce priveşte 
siguranţa au fost aduse la cunoştinţă 
persoanelor intervievate  
- persoanele intervievate înţeleg care anume 
le sunt autorităţile, răspunderile şi 
responsabilităţile în ceea ce  
priveşte acţiunile, deciziile şi procesele privind 
managementul siguranţei.  

2.1.4 (c) stabileşte drept prioritate de bază 
asigurarea unui nivel satisfăcător de 
siguranţă a zborurilor;  
 

- Priorităţi la nivelul 
organizaţiei  
- Nivel de siguranţă 
satisfăcător în domeniul 
serviciilor de trafic  aerian  

- Politica de siguranţă  
- documente interne 
relevante pentru 
aplicarea politicii de 
siguranţă, cum ar fi: 
minute sau procese 
verbale ale şedinţelor 
de management, 
fundamentări ale unor 
decizii ale 
managementului, 
studii, rapoarte, analize  

 

Se recomandă să fie solicitate şi evaluate 

dovezi obiective astfel încât să se poată 

verifica dacă:  

1.politica de siguranţă existentă contribuie la 

identificarea acelui nivel de siguranţă ce 

trebuie atins cu prioritate faţă de orice alte 

presiuni de natură comercială, operaţională, 

de mediu sau socială  

2.politicile la nivelul organizaţiei în alte 

domenii contravin politicii de siguranţă  

3. atunci când sunt luate decizii la nivelul 

managementului organizaţiei:  

-aspectele care au legătură cu siguranţa sunt 

luate în considerare în mod explicit în 

documentaţiile care stau la baza proceselor 

de luare a deciziilor  

-documentaţiile privind evaluarea şi 
diminuarea riscurilor aferente proiectelor de 
modificare a sistemelor funcţionale sunt luate 
în considereare când se iau decizii  
sisteme sau a unor modificări la sisteme 

existente 

-minutele reuniunilor/ şedinţelor de 

management reflectă modul în care au fost 

luate în considerare aspectele privind 

siguranţa.  

Se recomandă ca la diferite locaţii să fie 
selectate situaţii în care managementul 
organizaţiei a luat decizii cu privire la aspecte 
ce au implicaţii asupra siguranţei. În măsura 
în care este posibil, este de dorit ca pe 
parcursul unei perioade de doi ani situaţiile 

 Evaluarea documentaţiei 
la birou & vizite de audit la 
locaţii  
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selectate cu ocazia vizitelor de audit să 
reflecte decizii luate la diferite niveluri de 
management ale organizaţiei, până la cel mai 
înalt nivel de conducere. Pentru fiecare 
situaţie selectată, se recomandă să fie 
evaluate documentele justificative ce stau la 
baza respectivei decizii pentru a verifica dacă 
siguranţa a fost luată în considerare în mod 
explicit şi dacă nivelul de siguranţă nu a fost 
diminuat la un nivel inacceptabil datorită altor 
priorităţi.  

2.1.5 (e) la furnizarea serviciilor de trafic 
aerian, se asigură că principiile de 
bază ale asigurării siguranţei 
zborurilor sunt direcţionate spre 
diminuarea, la maximum, a 
contribuţiei ATS la apariţia riscului 
unui accident de aviaţie.  

 

- Obiectiv de siguranţă: 
reducerea la minimum a 
contribuţiei furnizorului de 
servicii de navigaţie aeriană, 
în măsura în care este 
posibil, la riscul producerii 
unui accident al aeronavei 
ce utilizează serviciile sale  
- Element de relativitate: „în 
măsura în care este posibil  

 

- Politica de siguranţă 
- Documentaţii SMS  
- alte documente 
interne relevante  
  
 

Se recomandă să fie solicitate şi evaluate 
dovezi obiective astfel încât să se poată 
verifica dacă:  
1.în politica de siguranţă se stabileşte că 
minimalizarea contribuţiei la riscul producerii 
unui accident al aeronavei este obiectiv de 
siguranţă principal  
2.obiectivele de siguranţă stabilite prin planuri 
strategice la nivelul organizaţiei sunt în 
concordanţă cu obiectivul de siguranţă 
principal stabilit prin politica de siguranţă.  
În situaţia în care în contextul politicii de 
siguranţă cu referire la obiectivul de siguranţă 
principal este utilizată sintagma „în măsura în 
care este posibil” se recomandă să se verifice 
dacă:  
- înţelesul acestei sintagme este clar stabilit  

- în utilizarea sintagmei se recunoaşte că 

există un nivel minim de siguranţă determinat 

de regulament prin cerinţe de reglementare a 

siguranţei aplicabile şi alte standarde.  

 Evaluarea documentaţiei 
la birou & vizite de audit la 
locaţii  

 

2.2.1 (2) În cadrul sistemului de 
management al siguranţei Furnizorul 
de servicii de trafic aerian trebuie:  
(a) să se alinieze cerinţelor, conform 
cărora personalul antrenat în 
furnizarea serviciilor este competent 
şi pregătit în mod adecvat. 
Personalul va fi certificat în mod 
corespunzător şi va satisface 
cerinţele medicale stabilite;  

 

“personalul deţine certificate 
necesare, în cazul în care 
acest lucru este necesar” se 
interpretează în sensul că 
AAC examinează dacă 
personalul FSNA deţine un 
certificat corespunzător, în 
special dacă ATCO deţin 
certificat conform RAC-APL.  
Expresia “în cazul în care 
acest lucru este necesar” se 

- Fişe de post  
- Politica şi procesul de 
recrutare a 
personalului ATS  
- Politica şi procesele 
de instruire a 
personalului ATS  
- Înregistrări care 
documentează 
calificarea şi instruirea 
personalului care are 

Se recomandă să fie solicitate şi evaluate 
dovezi obiective astfel încât să se poată 
verifica dacă există proceduri/ aranjamente de 
lucru în cadrul organizaţiei şi/sau aranjamente 
interinstituţionale pentru a gestiona 
competenţa personalului care are atribuţii ce 
au legătură cu siguranţa  
În cazul în care astfel de proceduri/ 
aranjamente există se recomandă să se 
verifice dacă, prin conţinutul şi aplicarea 
acestora:  

Pentru 
controlorii de 
trafic aerian 
emiterea 
certificatelor 
medicale 
trebuie să 
respecte 
cerinţele 
cuprinse în 
RAC-APL 3 

Evaluarea documentaţiei 
la birou & vizite de audit/ 
inspecţii la locaţii  
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asociază cu alte 
reglementări naţionale care 
conţin dispoziţii referitoare la  
alte categorii de personal 
implicat în furnizarea 
serviciilor ATS, cu excepţia 
ATCO.  

 

atribuţii ce au legătură 
cu siguranţa  

 

1.sunt stabilite fişe de post pentru  
funcţii ce au legătură cu siguranţa, specificând 
şi nivelul minim de pregătire pentru ocuparea 
postului, precum şi experienţa necesară (în 
timp, tip şi diversitate)  
2.criteriile de selecţie care derivă din aceste 
fişe de post sunt stabilite pentru funcţiile ce au 
legătură cu siguranţa  
3.se adoptă la nivelul organizaţiei programe 
de instruire pentru a menţine şi îmbunătăţi 
competenţa celor ce exercită funcţii ce au 
legătură cu siguranţa  
4.se concretizează existenţa unui proces 
documentat pentru a identifica cerinţele de 
pregătire astfel încât toate persoanele să fie 
competente să îşi exercite atribuţiile  
5.se concretizează existenţa unui proces de 
validare care să cuantifice eficacitatea 
instruirii efectuate  
6.ori de câte ori este aplicabil, procesul de 
instruire presupune pregătire iniţială, pregătire 
recurentă şi actualizare a pregătirii  
7.programele de pregătire includ şi  
managementul siguranţei  
8.pregătirea privind SMS este parte a 
pregătirii iniţiale de îndoctrinare care se face 
la angajare.  
Se recomandă să se verifice dacă există 
înregistrări privind calificarea şi pregătirea 
pentru cei care îndeplinesc funcţii ce au 
legătură cu siguranţa.  
Se recomandă ca la diferite locaţii să fie 
analizate înregistrări/dovezi obiective pentru 
un eşantion de persoane ce îndeplinesc 
funcţii ce au legătură cu siguranţa pentru a 
verifica dacă persoanele respective au urmat 
programele de pregătire stabilite pentru 
funcţiile lor.  

 
 
 

2.2.2 (b) să stabilească funcţia şi 
responsabilitatea pentru dezvoltarea 
şi menţinerea sistemului de 
asigurare a siguranţei zborurilor, în 
cadrul structurii sale organizatorice;  
 

(c) să se asigure ca persoana 

- Funcţie de management al 

siguranţei având 

responsabilitatea dezvoltării 

şi menţinerii SMS  

- Independenţa funcţiei de 

management al siguranţei 

-Politica de siguranţă  

-Manual SMS  

-documente interne 

(cum ar fi fişe de 

atribuţii pentru diferite 

compartimente 

Se recomandă să fie solicitate şi evaluate 

dovezi obiective astfel încât să se poată 

verifica dacă existenţa funcţiei de 

management al siguranţei la nivelul 

organizaţiei se concretizează în existenţa 

unor responsabilităţi pentru implementarea, 

Pentru 

organizaţiile 

mici, dacă va fi 

necesar, 

această 

cerinţă va fi 

Evaluarea documen-taţiei 

la birou & vizite de audit/ 

inspecţii la locaţii.  
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responsabilă de dezvoltarea şi 

menţinerea sistemului de 

management al siguranţei să fie 

independentă din punct de vedere 

administrativ şi să se subordoneze 

nemijlocit conducătorului de cel mai 

înalt nivel decizional. În cazul 

organizaţiilor mici, se admite 

suprapunerea responsabilităţilor 

care satisface cerinţele respective 

de independenţă administrativă în 

partea ce ţine de managementul 

siguranţei;  

 
(d) să asigure o participare activă a 
conducătorului de cel mai înalt nivel 
în cadrul procesului de asigurare a 
siguranţei şi să stabilească în acest 
sens responsabilitatea acestuia;  

 

faţă de conducerea ierarhică 

a organizaţiei  

- Personal de conducere la 

cel mai înalt nivel al 

organizaţiei  

- Proces de management al 

organizaţiei  

- Cerinţă specifică/adaptată 

pentru organizaţiile mici  

 

funcţionale şi fişe de 

post) cu privire la 

funcţiile de conducere/ 

responsabilităţile ce 

revin funcţiilor de 

conducere  

-organigrama 
organizaţiei  
-procese şi decizii de 

numire a personalului 

de conducere  

 

dezvoltarea şi menţinerea unui SMS 

(incluzând aspecte legate de autoritatea de  

monitoriza siguranţa în cadrul organizaţiei prin 

procesele SMS, de a raporta probleme legate 

de siguranţă până la cel mai înalt nivel al 

organizaţiei şi de a solicita resurse la cel mai 

înalt nivel al organizaţiei pentru a asigura 

implementarea SMS)  

Totodată, se recomandă să se verifice dacă 

funcţia de management al siguranţei:  

1.are relevanţă în structura de management 

general al organizaţiei  

2.nu este considerată responsabilă pentru 

performanţa generală în domeniul siguranţei  

3.este exercitată de o persoană care 

îndeplineşte rolul unui punct de 

responsabilitate (cum ar fi un director de 

siguranţă) care:  

-este parte a echipei de conducere  

-răspunde direct faţă de cel mai înalt nivel de 

management al organizaţiei şi are acces la 

acest nivel  

-nu este implicat în exercitarea altor funcţii de 

conducere sau de  

execuţie în domeniile operaţional şi/sau tehnic  

-îndeplineşte criteriile de calificare şi pregătire 

cerute pentru ocuparea acestei funcţii.  

De asemenea, se recomandă să se verifice 

dacă la cel mai înalt nivel de management al 

organizatiei sunt documentate în mod explicit 

responsabilităţile pentru a asigura că SMS 

este implementat corespunzător în cadrul 

organizaţiei şi că sunt asigurate resurse 

financiare şi umane pentru a implementa 

SMS.   

 

analizată 

pentru fiecare 

caz. În situaţia 

în care AAC 

va primi o 

solicitare de  

certificare ca 

ANSP din 

partea unei 

organizaţii 

mici, Comisia 

de certificare 

va stabili la 

acel moment, 

ţinând cont de 

specificul 

respectivei 

organizaţii, 

modalităţile 

concrete de 

evaluare a 

dovezilor 

obiective/ 

evidenţelor 

pentru a 

verifica 

conformarea 

solicitantului 

cu această 

cerinţă  

  

 

2.2.3 (e) să asigure, acolo unde este 

practic posibil, stabilirea unui nivel 

cantitativ de siguranţă a zborurilor şi 

- Sisteme funcţionale  

- Niveluri de siguranţă 

cantitative  

- Proceduri pentru 

stabilirea nivelurilor 

cantitative de siguranţă 

Se verifică în ce măsură procedurile aplicate 

în vederea stabilirii nivelurilor cantitative de 

siguranţă în furnizarea serviciilor de navigaţie 

 Evaluarea documentaţiei 

la birou & vizite de audit/ 

inspecţii la locaţii.  
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menţinerea lui pentru toate 

sistemele funcţionale;  

 

 în furnizarea serviciilor 

de navigaţie aeriană  

- Existenţa unor 

indicatori cantitativi 

privind performanţa 

siguranţei în domeniul 

ANS  

aeriană au ca rezultat stabilirea unor indicatori 

cantitativi privind performanţa siguranţei în 

domeniul ANS 

Se recomandă să se verifice dacă: procesul 

de măsurare a indicatorilor şi determinare a 

eficienţei indicatorilor are la bază o 

documentaţie;  

- în procesul de măsurare a indicatorilor 

privind performanţa siguranţei în ANS au fost 

luate în considerare următoarele elemente 

pentru stabilirea acestora: 

o monitorizarea raportărilor privind siguranţa  

o potenţiale evenimente critice din punct de 

vedere al siguranţei  

- s-a instituit un proces de revizuire a 

indicatorilor cantitativi privind indicatorii de 

performanţă în domeniul siguranţei  

- rezultatele procesului de măsurare a 

indicatorilor sunt utilizate în procesul de 

monitorizare a siguranţei 

Totodată, pentru sistemele funcţionale care 

au fost selectate ca făcând obiectul unei vizite 

de audit se va stabili dacă: - determinarea 

indicatorilor s-a făcut în conformitate cu 

procedura aplicabilă în cadrul organizaţiei  

- au fost luate în considerare raportările 

evenimentelor de siguranţă, precum şi 

potenţiale evenimente critice pentru siguranţă, 

relevante pentru sistemul/ sistemele 

funcţional(e) în cauză  

 

2.2.4 (f) să asigure o documentare 

sistematică de lucru a sistemului de 

management al siguranţei de o 

manieră care realizează o legătura 

clară şi directă cu politica privind 

asigurarea siguranţei zborurilor;  

 

-sistem de management al 

siguranţei (SMS)  

-documentaţie privind 

sistemul de management al 

siguranţei;  

-politica organizaţiei în 

domeniul siguranţei  

- politica în domeniul 

siguranţei  

- manualul SMS  

- proceduri, manuale, 

instrucţiuni  

- înregistrări de 

siguranţă  

Se recomandă să se verifice dacă:  

- există o documentaţie consolidată care să 

descrie sistemul de managemnt al siguranţei, 

precum şi relaţia dintre elementele specifice 

sistemului;  

- documentaţia privind sistemul de 

management al siguranţei este aprobată şi 

conţine informaţii ce sunt redate în mod 

 Evaluarea documen-taţiei 
la birou & vizite de audit/ 
inspecţii la locaţii 
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adecvat sau sunt încorporate prin referire la 

alte documente aprobate;  

- documentaţia completă privind sistemul de 

este disponibilă pentru personal;  

- documentaţia face dovada unei coordonări 

funcţionale în cadrul sistemului de 

management cu privire la totalitatea 

activităţilor specifice sistemului de 

management al siguranţei pentru a se asigura 

că managementul siguranţei la nivelul 

organizaţiei funcţionează ca un sistem şi nu 

se derulează fragmentat;  

- există un proces documentat de actualizare 

a documentaţiei privind sistemul de 

management al siguranţei atunci când acesta 

comportă revizuiri sau modificări;  

- există la nivelul organizaţiei o procedură de 

control al documentelor;  

- procedurile aferente sistemului de 

management al siguranţei stabilite la  

nivelul organizaţiei sunt  

inteligibile, pot fi puse în aplicare, pot fi 

supuse unei proceduri de audit şi au caracter 

obligatoriu;  

- procedurile aferente sistemului de 

management al siguranţei stabilite la nivelul 

organizaţiei detaliază modalităţile prin care 

sunt îndeplinite toate cerinţele cuprinse în 

RAC-ANSPC, aplicabile organizaţiei şi 

tipurilor de servicii de navigaţie aeriană 

furnizate de aceasta . 

De asemenea, se recomandă să se verifice 

dacă structura documentaţiei asigură o 

legătură clară a documentaţiei SMS cu 

politica de siguranţă  

Totodată, când se evaluează documentaţie de 

tip politici, planuri, manuale, proceduri, 

înregistrări în legătură cu orice cerinţă din 

RAC-ANSPC se recomandă să se verifice:  
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- stadiul în care se află documentul în cauză 

(este aprobat, este în stadiu de proiect)  

- dacă nivelul de aprobare respectă nivelul de 

autoritate cerut de normele în vigoare  

- data aplicabilităţii documentului în cauză  

- dacă există legături, stabilite prin referinţe, 

între respectivul document şi altele  
2.2.5 (g) să asigure, în cadrul sistemului 

de asigurare a siguranţei zborurilor, 
desfăşurarea evaluării adecvate a 
furnizorilor de servicii externi, luând 
în consideraţie importanţa acestora 
şi posibilitatea influenţării asupra 
serviciilor de trafic aerian;  

 

- servicii provenite din 
exteriorul organizaţiei cu 
impact pentru siguranţa 
serviciilor de navigaţie 
aeriană furnizate de un 
ANSP  
- produse servicii provenite 
din exteriorul organizaţiei cu 
impact pentru siguranţa 
serviciilor de navigaţie 
aeriană furnizate de un 
ANSP  
- nivel de siguranţă al 
serviciilor şi produselor 
provenite din exterioarul 
organizaţiei  
- justificare a nivelului de 
siguranţă  

Proceduri/ 
aranjamente/ contracte 
cu organizaţii externe 
care tratează aspecte 
precum:  
- elementele de 
identificare a acelor 
servicii provenite din 
exteriorul organizaţiei, 
care au impact asupra 
siguranţei serviciilor de 
navigaţie aeriană 
furnizate de ANSP şi 
care sunt utilizate ca 
elemente de intrare în 
diferite procese în 
cadrul organizaţiei  

Se recomandă să se verifice dacă 
identificarea elementelor de intrare, de 
provenienţă externă, care pot afecta siguranţa 
serviciilor de navigaţie aeriană furnizate se 
face în baza unei documentaţii (exemple de 
elemente de intrare: energia electrică, 
sistemul de balizaj operat de aeroport)  
În continuare este indicat să se verifice dacă 
elementele externe astfel identificate sunt 
evaluate din punct de vedere al semnificaţiei 
acestora pentru siguranţă. În acest  
sens se poate verifica dacă sunt documentate 
procese pentru:  
- a identifica pericolele asociate elementelor 
de intrare de provenienţă externă şi 
modalităţilor în care acestea intră în relaţie cu 
elemente interne  
- a evalua riscurile asociate pericolelor 
identificate  
- a evalua aranjamentele/contractele existente 
sau propuse din punct de vedere al capacităţii 
acestora de a controla acele riscuri asociate 
pericolelor identificate  
- a propune măsuri suplimentare de diminuare 
a riscului, în cazul în care riscul nu este 
evaluat ca fiind tolerabil  
- a implementa măsurile suplimentare anterior 
referite  
- a monitoriza şi implementarea şi eficienţa 
măsurilor suplimentare de diminuare a riscului 
anterior referite  
- a adopta o abordare echilibrată în funcţie de 
semnificaţia pentru siguranţă a elementului de 
intrare de provenienţă externă.  
Se poate verifica, după caz, în  
intrare de provenienţă externă care pot afecta 

siguranţa serviciilor de navigaţie aeriană 

Se consideră 
că toate 
serviciile şi 
produsele 
provenite din 
exteriorul unui 
ANSP, dacă 
sunt furnizate 
de organizaţii 
cărora nu li se 
aplică sistemul 
de 
management 
al siguranţei al 
ANSP trebuie 
evaluate,  
înainte de a fi 
contractate, 
pentru a stabili 
impactul 
acestora 
asupra 
siguranţei 
serviciilor de 
navigaţie 
aeriană 
furnizate.  
Prin urmare, 
noţiunea de 
„servicii şi 
produse 
externe” este 
generală şi 
poate include 
diverse tipuri 
de elemente 
externe care 

Evaluarea documen-taţiei 
la birou & vizite de audit/ 
inspecţii la locaţii 
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furnizate, dacă în practică organizaţia în 

cauză utilizează abordări de tipul celor 

descrise în continuare sau echivalente 

acestora:  

-furnizorii externi sunt evaluaţi şi, ori de câte 

ori este posibil, sunt selectaţi în funcţie de 

capacitatea lor de a respecta standardele ce 

au legătură cu siguranţa şi sunt relevante în 

cazul lor  

- dacă este cazul, furnizorul de servicii de 

navigaţie aeriană desfăşoară vizite de audit la 

furnizorii externi pentru a stabili dacă aceştia 

au capacitatea de a respecta standardele ce 

au legătură cu siguranţa şi sunt relevante în 

cazul lor  

-contractele încheiate de furnizorul de servicii 
de navigaţie aeriană cu furnizorii externi, 
precum şi termenii de referinţă stabiliţi în 
contextul unor aranjamente de lucru încheiate 
cu aceştia includ standardele ce au legătură 
cu siguranţa şi sunt relevante în cazul lor, 
precum şi specificaţiile tehnice pe care aceşti 
furnizori externi trebuie să le respecte  
-serviciile/ produsele furnizate de organizaţii 

externe sunt monitorizate, în special în 

situaţiile în care nu există o alternativă pentru 

selectarea altui furnizor extern sau nu poate fi 

obţinută o asigurare satisfăcătoare cu privire 

la respectarea standardelor ce au legătură cu 

siguranţa şi sunt relevante în cazul furnizării 

respectivului serviciu/produs extern  

- măsurile suplimentare de diminuare a 

riscului, în cazul în care riscul nu este evaluat 

ca fiind tolerabil, includ, dacă este aplicabil, 

printre altele: tehnici de monitorizare, 

proceduri de contingrnţă.  

Se recomandă ca, pe parcursul unei vizite de 

audit, când se verifică respectarea acestei 

cerinţe auditorul să selecteze un eşantion de 

servicii şi produse externe care pot afecta 

sunt utilizate 
de un ANSP 
ca elemente 
de intrare în 
procesele 
desfăşurate în 
vederea 
furnizării 
serviciilor de  
navigaţie 
aeriană.  
Posibile 
exemple:  
-servicii 
furnizate de 
organizaţii 
externe 
(furnizori de 
energie 
electrică)  
-furnizori de 
echipamente  
-elemente de 
intrare 
operaţionale 
de la 
sectoarele 
adiacente, 
date radar de 
la alte 
organizaţii.  
La nivelul unui 
ANSP este 
posibil ca 
procesul de 
abordare a  
produselor 
externe să fie 
integrat în 
abordarea 
generală 
propusă 
pentru 
implementarea 
prevederilor 
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siguranţa serviciilor de navigaţie aeriană 

furnizate de ANSP-ul în cauză, care să 

includă atât elemente externe pentru care  

există mai mulţi furnizori pe piaţă cât şi 

elemnte externe pentru care există un singur 

furnizor.Se recomandă ca pentru fiecare 

element extern ce face parte din eşantionul 

ales să se verifice dacă:  

-documentaţia relevantă include argumente, 

dovezi, prezumţii care să justifice afirmaţia 

conform căreia elementul extern în cauză nu 

afectează siguranţa serviciilor furnizate de 

respectivul ANSP  

-au fost identificate pericolele şi evaluate 

riscurile asociate acestora, precum şi dacă au 

fost stabilite şi implementate măsuri de 

diminuare a riscurilor şi ulterior monitorizată 

implementarea acestor măsuri.  

În funcţie de modul de abordare din partea 

ANSP a cerinţei privind „serviciile şi produsele 

provenite din exteriorul organizaţiei”, în mod 

concret pentru fiecare element extern ce face 

parte din eşantionul ales un auditor poate să 

verifice dacă:  

-s-a făcut o evaluare a capacităţii  
furnizorului extern de a respecta standardele 

de siguranţă relevante, în conformitate cu 

procesele aplicabile, aşa cum sunt acestea 

cuprinse în documente  

-contractele sau termenii de referinta ai 

aranjamentelor de lucru conţin referiri explicite 

la standardele ce au legătură cu siguranţa şi 

specificaţiile relevante prentru furnizorul 

extern şi pe care acesta trebuie să le 

îndeplinească  

- serviciile/ produsele furnizate de organizaţii 

externe sunt monitorizate  

- există înregistrări care să demonstreze că 
monitoritarea serviciilor/ produselor furnizate 
de organizaţii externe are loc  

privind 
evaluarea şi 
reducerea 
riscurilor 
(pentru 
sistemele 
existente sau 
în cazul 
modificărilor 
ce se 
intenţionează 
a fi aduse 
sistemelor 
existente)  
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2.2.6 h) să asigure că procesului de 

evaluare a riscului şi diminuare a 

influenţei acestuia i se acordă o 

consideraţie adecvată de 

conducătorii de nivelul 

corespunzător şi cuprinde toate 

aspectele serviciilor de trafic aerian. 

În cazul modificării părţii funcţionale 

ale sistemului serviciilor de trafic 

aerian, se aplică prevederile 

menţionate la RAC-ANSPC 0080 (2)  

 

- ATM  

- risc  

- evaluarea şi reducerea 

riscului  

- sistem funcţional  

- modificări aduse unui 

sistem funcţional pentru 

ATM  

 

Proceduri, manuale, 

documente interne 

relevante care să:  

- ateste aplicarea în 

mod corespunzător a 

procedurilor de 

evaluare și reducere a 

riscurilor, precum și 

modalitățile în  

care sunt operate 

modificări ale unui 

sistem funcțional ATM,  

- ateste cristeriile de 

evaluare a riscurilor;  

- identifice acțiunile ce 

trebuie întreprinse în 

vederea diminuării sau 

diminuării riscurilor;  

- identifice și descrie 

acțiunile întreprinse în 

vederea efectuării 

modificărilor aduse 

unui sistem funcțional 

pentru ATM.  

Se recomandă să se verifice dacă există 

proceduri în vigoare cu privire la evaluarea și 

diminuarea riscurilor, precum și care permit 

identificarea:  

- stării stabile a sistemelor;  

- modificărilor aduse sistemului ATM (sisteme 

noi sau schimbări ale sistemului);  

Totodată, se recomandă să se verifice dacă 

procesul de evaluare include următoarele 

elemente:  

- criterii de evaluare a riscului asociate cu 

pericole identificate și dezvoltarea măsurilor 

de diminuare a riscurilor;  

- aspecte care să contribuie la întărirea stării 

de stabilitate a sistemului (pot fi sub formă de 

argumente de siguranță la nivel de furnizor 

sau în evaluarea de siguranță a furnizorului, 

respectiv proceduri pentru toate unitățile 

operate de furnizor);  

- măsuri de diminuare a riscului dacă riscul nu 

este considerat unul tolerabil și monitorizarea 

implementării lor adecvate.  

 

 Evaluarea documen-taţiei 
la birou & vizite de audit/ 
inspecţii la locaţii 

2.2.7  (i) să asigure că toate evenimentele 

referitoare la defecţiunile de ordin 

tehnic şi operaţional care au o 

legătură directă cu serviciile de trafic 

aerian, sunt investigate şi, dacă este 

necesar, se întreprind măsuri 

corective de înlăturare a acestora. 

Respectarea cerinţei în cauză este 

luată în consideraţie de către AAC. 

drept executarea cerinţelor actelor 

normative naţionale referitoare la 

prezentarea rapoartelor despre 

evenimentele legate de serviciile de 

trafic aerian.  

 

- evenimente de siguranţă;  

- evenimente ATM cu  

caracter tehnic;  

- evenimente ATM cu 

caratecter operaţional;  

- măsuri corective;  

- cerinţe de raportare a 

evenimentelor de siguranţă;  

- cerinţe de evaluare a 

evenimentelor de siguranţă.  

  

 

- Proceduri privind 

raportarea obligatorie a 

evenimentelor de 

aviaţie civilă;  

- Proceduri privind 

tratarea evenimentelor 

de siguranţă;  

- Proceduri privind 

organizarea şi 

efectuarea investigaţiei 

imediate locale a unui 

eveniment de 

siguranţă;  

- Proceduri privind 

acţiunile corective;  

Se recomandă să se verifice dacă există 

proceduri aprobate privind  

raportarea, investigarea internă şi tratarea 

evenimentelor de aviaţie civilă.  

În acest sens, se recomandă să se verifice 

dacă procedurile conţin:  

- Mijloace prin care personalul furnizorului va 

raporta evenimentele de aviaţie civilă în care 

a fost implicat sau a fost martor şi despre care 

consideră că reprezintă un pericol pentru 

siguranţa zborului sau poate avea ca efect 

reducerea capacităţii de a furniza servicii de 

navigaţie aeriană în condiţii de siguranţă;  

- Descriu mecanisme pentru colectarea 

informaţiilor cuprinse în raportări;  

La data 

redactării 

prezentei 

proceduri, la 

nivel naţional,  

este în vigoare 

RAC REAC ed 

01/2007  

 

 

Evaluarea documen-taţiei 
la birou & vizite de audit/ 
inspecţii la locaţii 
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- Raportări privind 

evenimentele de 

aviaţie civilă;  

- Liste privind 

evenimentele 

raportate;  

- Rapoarte de 

investigaţie;  

- Înregistrări cu privire 

la acţiunile corective.  

- Stabilesc procese de evaluare a implicaţiilor 

privind siguranţa ca urmare a evenimentelor 

sau situaţiilor raportate;  

- Asigură cadrul necesra pentru investigarea 

internă a evenimentelor sau situaţiilor având 

în vedere  

 

 

2.3.1  (3) În cadrul operării sistemului de 

asigurare a siguranţei zborurilor, 

Furnizorul de servicii de trafic aerian 

trebuie:  
(a) să asigure verificarea, în mod 

regulat, a sistemului de asigurare a 

siguranţei zborurilor, iar dacă este 

cazul, să propună recomandări 

pentru îmbunătăţirea acestuia, 

pentru a se da asigurări 

conducătorilor în ceea ce priveşte 

funcţionalitatea sistemului de 

management a siguranţei în 

subdiviziunile de care sunt 

responsabili, precum şi pentru a fi 

confirmată corespunderea acestuia 

anumitor părţi ale sistemului de 

management al siguranţei;  

- Evaluări privind siguranţa;  

- Identificare şi recomandare 

îmbunătăţiri;  

- Evaluări de siguranţă;  

 

- Proceduri pentru 

supravegherea 

siguranţei;  

- Planuri de audit intern 

de siguranţă;  

- Planuri de inspecţie 

internă operaţională;  

- Planuri de inspecţie 

tehnică internă;  

- Analize ale 

rezultatelor activităţilor 

de supraveghere;  

- Planuri de acţiuni 

corective şi preventive.  

 

Se recomandă a se verifica dacă:  

- Procedurile pentru supravegherea siguranţei 

acoperă toate procesele şi activităţile ce 

concură la furnizarea serviciilor de navigaţie 

aeriană în condiţii de siguranţă;  

- Sunt respectate planificările de audit intern 

de siguranţă/inspecţii operaţionale 

interne/inspecţii tehnice interne;  

- sunt stabilite acţiuni corective ca urmare a 

identificării unor neconformităţi şi modlaitatea 

de verificare a implementării acestora;  

- au fost alocate resurse umane suficiente 

pentru desfăşurarea la timp a activităţilor 

legate de supravegherea siguranţei;  

 

Nu sunt luate 

în considerare 

ca dovezi ale 

respectării 

acestei 

cerinţei 

auditurile de 

terţă parte.  

 

Evaluarea documentaţiei 
la birou & vizite de audit/ 
inspecţii la locaţii 

2.3.2  (b) să asigure aplicarea metodelor 

de identificare a modificărilor 

operaţionale şi funcţionale în 

sistemul de management al traficului 

aerian sau elementelor acestuia, 

care pot sugera că apropierea de 

punctul la care sistemul şi 

elementele nu vor mai corespunde 

cerinţelor şi standardelor stabilite. 

Aceste metode vor permite, la fel, să 

Este echivalenta cerintei din 

ESARR 3 Sectiunea 5.3.2 
Pot fi bazate pe 

îndrumarile descrise în 

EAM3/GUI3, 

AppendixB. Aceste 

îndrumări conţin 

referinţe clare referitor 

la dovezile de 

implementare a 

cerinţelor ESSAR 3 

A se vedea EAM3/GUI3 Ediţia 2.0 Appendix B  Evaluarea documentaţiei 
la birou & vizite de audit/ 
inspecţii la locaţii 
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se determine faptul că măsurile 

corective au fost întreprinse;  

2.3.3 (c) să asigure ţinerea documentaţiei 

de management a sistemului de 

siguranţă, utilizarea acestei 

documentaţii drept bază pentru 

furnizarea serviciilor şi activităţii 

referitoare la acesta, precum şi 

pentru prezentarea informaţiei către 

AAC  

 

-sistemul de management al 

siguranţei (SMS)  

- evidenţe/înregistrări privind 

siguranţa  

- asigurări cu privire la 

siguranţă  

 

-proceduri/ 

aranjamente în 

legătură cu 

evidenţele/înregistrările 

privind siguranţa:  

- identificarea 

evidenţelor/ 

înregistrărilor privind 

siguranţa  

- politica privind 

păstrarea (incluzând 

arhivarea) 

documentelor  

- procese privind 

controlul documentelor  

- înregistrări privind 

siguranţa  

 

Se va verifica dacă există un sistem de 

evidenţă/înregistare a documentelor privind 

siguranţa funcţional, cu precădere:  

- modalitatea de generare şi păstrare 

(incluzând arhivarea) a înregistrărilor de 

siguranţă  

- modalitatea în care sunt documentate 

procesele necesare pentru a se asigura 

identificarea înregistrărilor de siguranţă, 

lizibilitatea acestora, păstrarea (incluzând 

arhivarea), recuperearea (în cazul deteriorării, 

pierderii, distrugerii), perioada de păstrare.  

 

Se vor selecta, folosind metoda eşantionări, 

seturi de înregistrări privind siguranţa, astfel 

încât să fie relevante pentru diferite procese 

SMS.  

 Evaluarea documentaţiei 
la birou & vizite de audit/ 
inspecţii la locaţii 

2.4.1  (4) În cadrul operării sistemului de 

management al siguranţei zborurilor, 

Furnizorul de servicii de trafic aerian 

trebuie:  

(a) să asigure informarea 

personalului respectiv despre 

posibilitatea pericolului legat de 

activitatea acestuia;  

 

 

- pericole potenţiale legate 

de siguranţă  

 

 

- înregistrări de tip 

procese verbale, 

minute ale reuniunilor, 

buletine de siguranţă  

 

 

- se verifică, care sunt modalităţile prin care 

personalului operaţional şi tehnic îi sunt 

prezentate periodic potenţialele pericole în 

ceea ce priveşte siguranţa, legate de 

îndeplinirea îndatoririlor lor specifice  

 

- se verifică, care sunt modalităţile prin care 

se evaluează gradul de înţelegere şi 

conştientizare de către personalul operaţional 

şi tehnic al potenţialelor pericole în ceea ce 

priveşte siguranţa prezentate periodic  

 Evaluarea documentaţiei 
la birou & vizite de audit/ 
inspecţii la locaţii 

2.4.2 (b) să se asigure de faptul că 

constatările şi concluziile referitoare 
la investigarea evenimentelor şi alte 
chestiuni legate de siguranţa 
zborurilor, sunt aduse la cunoştinţa 
conducătorilor şi personalului 
operaţional;  

- evenimente de siguranţă  
- activităţi din domeniul  
siguranţei  

- investigaţii evenimente de 

siguranţă  

- rezultate  

- proceduri în legătură 
cu investigaţia 
evenimentelor de  
siguranţă  
- proceduri 
/aranjamente în 
legătură cu 

Se recomandă a se verifica dacă:  
- există proceduri/aranjamente în legătură cu 
diseminarea rezultatelor investigaţiilor 
evenimentelor de siguranţă şi ale altor 
activităţi din domeniul siguranţei  
- procedurile respective documentează 
procese de colectare a rezultatelor/ 

 Evaluarea documentaţiei 
la birou & vizite de audit/ 
inspecţii la locaţii 
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 - diseminare  

 

diseminarea 
rezultatelor 
investigaţiilor 
evenimentelor de 
siguranţă şi ale altor 
activităţi din domeniul 
siguranţei  

  

 

învăţămintelor desprinse din recomandările 
privind siguranţa care rezultă din investigaţiile 
privind evenimentele de siguranţă, din 
activităţile de supraveghere a siguranţei şi din 
alte activităţi care au legătură cu siguranţa  
- procedurile respective stabilesc responsabilii 
cu diseminarea informaţiilor  
- documente care să ateste utilizarea 
informaţiilor diseminate în activitatea curentă 
(inclusiv pregătire) 

2.4.3 (c) să se asigure că întreg 

personalul este antrenat în procesul 
de elaborare a propunerilor de 
identificare a pericolelor, precum şi, 
unde este cazul, în procesul de 
elaborare a propunerilor referitoare 
la chestiunile de modificare şi 
îmbunătăţire a sistemului de 
siguranţă a zborurilor.  
 

- pericole identificate  
- soluţii  
- schimbări/modificări 
- îmbunătăţirea siguranţei  
 

-modalităţi pentru 
identificarea pericolelor  
- procese prin care se 
urmăreşte 
îmbunătăţirea  
siguranţei ca urmare a 
soluţiilor propuse în 
legătură cu pericolele 
identificate  

 

Se recomandă a se verifica dacă:  
- personalul propune soluţii pentru a identifica 
pericolele precum şi pentru  
a aduce îmbunătăţiri siguranţei  
- este stabilit un proces sistematic pentru a 
trata asemenea propuneri  
- procesul stabilit asigură şi schimbul de 
informaţii/opinii pe marginea propunerilor, cu 
implicarea iniţiatorului/iniţiatorilor propunerilor 
respective  
- există mijloace pentru a promova cultura 

privind siguranţa  

 Evaluarea documentaţiei 
la birou & vizite de audit/ 
inspecţii la locaţii 

3 RAC-ANSPC 0080 Cerinţe 
privind evaluarea riscului 
şi întreprinderii acţiunilor 
pentru  
diminuarea influenţei 
acestuia în cazul 
introducerii modificărilor în 
sistemul serviciilor de 
trafic aerian 

     

3.1.1 (1) În conformitate cu sistemul de 
management al siguranţei, 
Furnizorul de servicii de trafic aerian 
trebuie să se asigure că la 
introducerea modificărilor în părţile 
funcţionale ale sistemului de servicii 
de trafic aerian, precum şi în tipurile 
de servicii conexe care sunt sub 
controlul acestuia, s-a desfăşurat o 
analiză sistematică în partea ce ţine 
de identificarea pericolului, precum 

- pericole  
- riscuri  
- evaluare riscuri  
- reducere riscuri  
- sistem funcţional  
- componente (părţi) ale unui 
sistem funcţional  
- modificări  
 

- proceduri privind 
evaluarea şi reducerea 
riscului în ATM/ANS  
- dovezi obiective care 
atestă faptul că 
procedurile privind 
evaluarea şi reducerea 
riscului în ATM/ANS 
sunt aplicate 
- elemente procedurale 

Se verifică dacă sunt în vigoare proceduri 

documentate privind identificarea pericolelor 

precum şi evaluarea şi reducerea riscului în 

ATM/ANS.  

Se recomandă să se verifice dacă domeniile 

de aplicabilitate ale proceselor descrise în 

procedurile în vigoare mai sus referite sunt 

identificate şi dacă acestea sunt documentate. 

În acest sens se poate verifica dacă:  

 Evaluarea documentaţiei 
la birou & vizite de audit/ 
inspecţii la locaţii 
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şi evaluare a riscului introducerii 
unor astfel de modificări. În cazul 
identificării riscului, se vor 
întreprinde acţiuni de diminuare a 
acestuia. Astfel de măsuri sunt 
întreprinse cu referire la următoarele 
componente:  
 
 

care descriu procesele 

urmate, inclusiv 

aplicabilitatea acestora 

- alocarea 

responsabilităţilor pe 

parcursul derulării 

acestor procese  

- înregistrări care 

documentează 

identificarea 

modificărilor care sunt 

supuse procesului de 

identificare a 

pericolelor, precum şi 

procesului de evaluare 

şi reducere a riscurilor  

  
 

-procesul descris se aplică oricărei modificări 

a unei componente a unui sistem funcţional 

ATM/ANS aflat sub controlul managerial al 

furnizorului ANS în cauză;  

- sunt prevăzute acţiuni de coordonare în 

cazul în care o modificare a unei componente 

a unui sistem funcţional sau a unui sistem 

funcţional nu sunt sub controlul managerial al 

furnizorului ANS în cauză;  

- modificările unui sistem funcţional sunt 

analizate din punct de vedere al impactului 

acestora asupra sistemului ATM existent.  

Se recomandă să se verifice existenţa unor 

modalităţi prin care modificările oricărui sistem 

funcţional sunt controlate  

Se verifică dacă pe parcursul desfăşurării 

procesului de evaluare şi reducere a riscurilor 

sunt alocate responsabilităţi.  

- În timpul unei vizite de audit se poate solicita 

o prezentare a tuturor modificărilor 

operaţionale şi tehnice aduse sistemului 

ATM/ANS într-o anumită perioadă. Urmare 

acestei prezentări, folosind metoda 

eşantionării, sunt selectate anumite modificări 

pentru care se verifică modul în care s-a 

aplicat procedura în vigoare privind evaluarea 

şi reducerea riscului în ATM/ANS.  

Se recomandă ca modificările selectate să 

acopere, în măsura în care este posibil:  

- modificări care au impact asupra serviciilor 

de comunicaţii, navigaţie, supraveghere aflate 

sub controlul managerial al ATS  

- modificări ale unor componente ale unor 

sisteme funcţionale aflate în diferite etape ale 

ciclului lor de viaţă  

- modificări ale unor sisteme funcţionale cu 

impact asupra resurselor umane, procedurilor, 

spaţiului aerian şi echipamentelor  

- modificări ale unor sisteme funcţionale din 
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diferite locaţii ale unui furnizor ANS şi care au 

impact asupra unor diferite tipuri de servicii de 

navigaţie aeriană furnizate de respectiva 

organizaţie.  

3.1.2 (a) componente ale sistemului 
funcţional de servicii de trafic aerian, 
pe parcursul întregului său ciclu de 
viaţă, începând cu proiectarea, 
implementarea, exploatarea, 
întreţinerea şi terminând cu casarea 
acestuia;  
 

- sistem funcţional ATM  
- componentă a unui sistem 
funcţional  
- ciclu de viaţă al unei 
componente  
- planificare iniţială  
- definire  
- punere în funcşiune  
- exploatare  
- întreţinere  
- dezafectare  
 

- procedură/proceduri 
privind evaluarea şi 
reducerea riscului în 
ATM/ANS:  
- elemente procedurale 
care descriu procesul, 
aplicabilitatea acestuia 
şi stabilesc 
responsabilităţi pentru 
diferite acţiuni  
 
- înregistrări care 
documentează 
desfăşurarea 
procesului de evaluare 
şi diminuare a riscurilor  
 

Se poate verifica dacă procesul descris în 
procedură/proceduri face referire în mod clar 
şi distinct la:  
- faza de planificare iniţială  
- faza de definire  
- faza de operare  
- faza post-implementare  
- faza de întreţinere  
- faza de scoatere din funcţiune  
pentru componenta sistemului funcţional în 
cauză sau pentru sistemul funcţional în cauză  
Pentru modificările selectate în timpul unei 
vizite de audit, mai sus referite, se va verifica 
dacă toate fazele pe parcursul ciclului de viaţă 
al unei componente/ al unui sistem  
funcţional sunt abordate, sau, după caz, sunt 

planificate a fi abordate, pentru fiecare 

modificare  

 Evaluarea documentaţiei 
la birou & vizite de audit/ 
inspecţii la locaţii 

3.1.3 (b) componente staţionare şi mobile 
ale sistemului funcţional de servicii 
de trafic aerian;  
 

- componente de la bordul 
aeronavelor  
- componente de la sol  
- componente spaţiale  
- sistem funcţional  
- părţi responsabile  
 

- proceduri de 
elavaluare şi reducere 
a riscurilor  
- elemente care 
descriu procese 
aplicabile în procedura 
de evaluare a 
componentelor de la 
bordul aeronavelor şi a 
componentelor 
spaţiale, precum şi 
responsabilităţile 
specifice cu privire la 
aceste elemente  
- dovezi privind diverse 
aranjamente cu părţi 
responsabile  
- documente care să 
ateste:  
determinarea scopului, 
limitelor şi a 
interfeţelor; cooperarea 

Se verifică dacă sunt în vigoare proceduri 
documentate privind identificarea pericolelor 
precum şi evaluarea şi reducerea riscului în 
ATM/ANS.  
Se va verifica dacă:  
- procesele descrise în proceduri vizează 
componentele de la bordul aeronavelor şi 
componentele spaţiale, precum şi 
componentele de la sol ale sistemului ATM 
care a suferit modificări;  
- procesele descrise conţin elemente privind 
modalităţile de cooperare cu părţile 
responsabile în situaţiile în care modificarea 
vizează componente ale sistemului ATM aflat 
în afara managementului frunizorului de 
servicii;  
- există aranjamente de cooperare cu părțile 
responsabile cu privire la schimbări de 
componente din sistemul ATM care sunt în 
afara managementu-lui furnizorului de servicii;  
- pentru fiecare scimbare s-a făcut o 
evaluarea a impactului schimbării, 

 Evaluarea documentaţiei 
la birou & vizite de audit/ 
inspecţii la locaţii 
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cu părţile responsabile; 
rezultate ale acţiunilor 
întreprinse.  
 
 

componentele vizate au fost identificate 
corespunzător, părţile responsabile pentru 
modificare au fost identificate, cooperarea a 
avut loc sau este planificată corespunzător, 
rezultatele cooperării. 

3.1.4 (c) echipament, proceduri resurse 
umane aferente sistemului funcţional 
de servicii de trafic aerian şi 
interacţiunea între acestea;  
 

- Echipamente  
- Proceduri  
- Resurse umane  
- Sistem funcţional  
- Interacţiune  
 

- proceduri de 
elavaluare şi reducere 
a riscurilor  
- documente care 
atestă evaluarea 
riscurilor şi reducerea 
acestora, precum şi 
rezultatele obţinute  
 

Se va verifica dacă sunt în vigoare proceduri 
documentate privind identificarea pericolelor 
precum şi evaluarea şi reducerea riscului în 
ATM/ANS.  
Se vor verifica:  
- documente care atestă efectuarea evaluarii 
impactului riscului;  
- dacă procesul (de evaluare) descris în 
procedură vizează şi resurse umane, 
echipamente, proceduri specifice, modalitatea 
de interacţiune între acestea, interacţiunea 
dintre componenta examinată şi restul 
sistemului funcţional ATM, interfeţe între 
componenta umană şi cea tehnică.  
Se va verifica, prin metoda eşantionării, dacă 
pentru fiecare modificare:  
- au fost avute în vedere şi analizate 
eementele de resurse umane, proceduri 
specifice pentru echipamente, precum şi 
diferitele elemente ale echipamentului;  
- au fost identificate şi evaluate modalităţile de 
interacţiune dintre elementele mai sus 
identificate;  
- identificate şi evaluate modalităţile de 
interacţiune dintre componenta respectivă şi 
restul sistemului ATM  

 Evaluarea documentaţiei 
la birou & vizite de audit/ 
inspecţii la locaţii 

3.2.1 (2) Procesul de identificare a 
pericolului, evaluare a riscului şi 
măsurile de diminuare a influenţei 
acestuia vor cuprinde următoarele 
aspecte:  
 
(a) stabilirea scopurilor, limitelor şi 
interacţiunea componentelor 
corespunzătoare ale sistemului. 
Determinarea funcţiilor 
componentului analizat, precum şi a 
mediului operaţional în care este 
planificat introducerea modificării;  

- părţi componente 
examinate  
- funcţii îndeplinite de o parte 
componentă  
- mediu operaţional  
 

-proceduri de evaluare 
şi reducere a riscului, 
care să conţină 
elemente ce descriu:  
- aria de aplicabilitate a 
componentei, limitele 
şi interfeţele acesteia  
-identificarea funcţiilor 
componentei  
-mediul de operare  
-rezultatele care se 
aşteaptă în legătură cu 
aspectele mai sus 
referite  

Se va verifica dacă există proceduri de 
evaluare şi reducere a riscurilor care să 
conţină aspecte legate de:  
-identificarea ariei de aplicabilitate a 
componentei, limitelor şi interfeţelor acesteia  
-identificarea funcţiilor componentei  
-descrierea mediului de operare  
Se recomandă să se verifice dacă procedura 
conţine elemente ce descriu modalitatea de 
cooperare cu părţile responsabile pentru 
dezvoltarea şi implemenatrea cerinţelor de 
siguranţă.  

 Evaluarea documentaţiei 
la birou & vizite de audit/ 
inspecţii la locaţii 
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 -plan de acţiune pentru 
implementarea 
cerinţelor privind 
siguranţa  

3.2.2 (b) stabilirea aspectelor de 
siguranţă, inclusiv următoarele 
chestiuni:  
 
1. identificarea pericolelor potenţiale 
critice şi refuzurilor, nemijlocit 
referitoare la serviciile de trafic 
aerian  
 

-obiective de siguranţă  
- părți componente  
- pericole asociate ATM  
- condiții de cedare  
- efecte combinate  
 

- proceduri de evaluare 
şi reducere a riscului, 
care să conţină 
elemente ce descriu:  
- modalități de 
identificare a riscului  
- rezultatele care se 
așteaptă în legătură cu 
aspectele mai sus 
referite  
 

Se va verifica dacă există proceduri de 
evaluare şi reducere a riscurilor care să 
conţină aspecte legate de:  
- identificarea pericolelor asociate ATM care 
sunt posibile în mod credibil  
- idnetificarea condițiilor de cedare împreună 
cu efectele combinate ale posibilelor pericole 
credibile și condiții de cedare;  
Se recomandă să se verifice, prin metoda 
eșantionării, dacă:  
- pentru fiecare modificare survenită, au fost 
evaluate riscurile potrivit procedurilor în 
vigoare;  
- au fost identificate posibile pericole asociate 
ATM care au caracter credibil, precum li 
efectele acestora  
- rezultatele au fost stabilite, analizate și 
actualizate;  
- există modalități de evaluare a personalului 
implicat în activitatea de identificare a 
riscurilor.  
 

 Evaluarea documentaţiei 
la birou & vizite de audit/ 
inspecţii la locaţii 

3.2.3 2. evaluarea siguranţei referitoare la 
gravitatea şi frecvenţa 
(repetabilitatea) unor posibile 
evenimente legate de siguranţa 
zborurilor, utilizând scheme de 
clasificare a evenimentelor;  
 

- evaluarea efectelor  
- siguranța aeronavei  
- grad de severitate  
- clasificarea gravității  
 

- proceduri de evaluare 
şi reducere a riscului, 
care să conţină 
elemente ce descriu:  
- modalitatea de 
evaluare a efectelor pe 
care riscurile le pot 
asupra siguranței 
aeronavei;  
- modalitatea de 
stabilire a gradului de 
severitate a acestor 
efecte identificate mai 
sus;  
- schema de clasificare 
a severităţii;  
- rezultatele care se 
aşteaptă  
în legătură cu 

Se va verifica dacă există proceduri de 
evaluare şi reducere a riscurilor care să 
conţină aspecte legate de:  
- Modalități de identificare a riscurilor;  
- Evaluează efectele pe care partea 
componentă le produce din punct de vedere 
operațional, inclusiv, dar nu limitat:  
- Efecte ce pot influența abilitatea de a furniza 
servicii în condiții de siguranță;  
- Efecte asupra capacității funcționale a 
aparaturii de la bordul aeronavelor, precum și 
ale componentelor sistemului ATM;  
- Efecte asupra organizațiilor de pregătire sau 
personalului navigant;  
- Efecte asupra mediului înconjurător sau 
mijloacelor de combatere a acestor efecte;  
- Identificarea gradului de gravitate a fiecărui 
risc;  
- Utilizarea grilei de clasificare a gravității.  

 Evaluarea documentaţiei 
la birou & vizite de audit/ 
inspecţii la locaţii 
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aspectele mai sus 
referite  
 
 

Se recomandă a se verifica dacă:  
- Acțiunile întreprinse au fost efectuate în 
concordanță cu procedurile în vigoare;  
- Au fost analizate toate pericolele identificate;  
- Au fost luate în considerare toate riscurile cu 
efect în operare.  
 

3.2.4  
3. determinarea nivelului de 
acceptabilitate a riscului în raport cu 
probabilitatea maximală posibilă de 
apariţie a pericolului.  
 

- Determinarea toleranței 
factorilor  
- Probabilitate  
- Producerea efectelor 
pericolelor  
 

- proceduri de evaluare 
şi reducere a riscului, 
care să conţină 
elemente ce descriu:  
- modalităţi de 
determinare a 
toleranţei pericolelor, 
în termeni de 
probabilitate maximă 
de apariţie;  
- schema de clasificare 
a riscurilor;  
- rezultatele care se 
aşteaptă în legătură cu 
aspectele mai sus 
referite  
 
 

Se va verifica dacă a fost dezvoltată o 
schemă de clasificare a riscurilor (aceasta 
poate fi inclusă în procedura privind evaluarea 
şi diminuarea riscurilor).  
Se recomandă să se verifice dacă procedura 
stabileşte un proces sistematic care:  
- abordează toate pericolele identificate  
- conduce la obţinerea unor obiective de 
siguranţă care sunt exprimate în funcţie de 
toleranţa pericolului în termeni de probabilitate 
maximă de apariţie a acestuia  
- determină toleranţa pericolului pornind de la 
severitatea efectului asociat pericolului şi de 
la probabilitatea maximă de apariţie a 
pericolului  
 

 Evaluarea documentaţiei 
la birou & vizite de audit/ 
inspecţii la locaţii 

3.2.5 (с) strategia acţiunilor pentru 
diminuarea riscului care:  
1. să stabilească măsurile de 
protecţie contra pericolelor asociate 
cu riscul de aplicare a modificărilor;  
 

-pericole  
-riscuri  
-măsuri  

proceduri de evaluare 
şi reducere a riscului, 
care să conţină 
elemente ce descriu:  
-strategii de 
determinare a 
modalităţilor de 
reducere a riscurilor  
- rezultatele care se 
aşteaptă în legătură cu  
aspectele mai sus 
referite  
- documente care 
atestă aplicarea 
strategiei de 
determinare a 
modalităţilor de 
reducere a riscurilor, 
precum şi rezultatele 
obţinute ca urmare a 

Se va verifica dacă există proceduri care 
definesc un proces sistematic pentru 
dezvoltarea unei strategii de reducere a 
riscurilor care:  
- abordează toate obiectivele de siguranţă  
- identifică măsuri de protecţie ce trebuie 
implementate, care să  
îndeplinească obiectivele de siguranţă şi în 
consecinţă să reducă şi/sau elimine riscurile 
provocate de pericolele identificate.  
 
 

 Evaluarea documentaţiei 
la birou & vizite de audit/ 
inspecţii la locaţii 
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aplicării acestei 
strategii  

3.2.6  
2. să includă, dacă este cazul, 
chestiunile referitoare la asigurarea 
siguranţei şi care să cuprindă 
sectoarele potenţial periculoase ale 
sistemului serviciilor de trafic aerian;  
 

-cerinţe de siguranţă  
-componentă / parte 
componentă  
-sistem funcţional  
-mediu operaţional  

proceduri de evaluare 
şi reducere a riscului, 
care să conţină 
elemente ce descriu:  
-strategii de 
determinare a 
modalităţilor de 
reducere a riscurilor  
- rezultatele care se 
aşteaptă în legătură cu 
aspectele mai sus 
referite  

Se recomandă să se verifice dacă există 
proceduri care definesc un proces sistematic 
care:  
- abordează toate obiectivele de siguranţă, 
după cum este necesar  
- include, după caz, dezvolatrea cerinţelor de 
siguranţă  
- include, după caz, aspecte ce ţin de 
cooperarea cu părţile responsabile pentru 
dezvoltarea / implementarea cerinţelor de 
siguranţă  
Se recomandă, de asemenea, să se verifice 
dacă cerinţele de siguranţă se referă la:  
-partea componentă care face obiectul 
evaluării  
-alte părţi componente ale aceluiaşi sistem 
funcţional ATM  
-aspecte ce ţin de mediul operaţional  
Se va verifica dacă procedura de evaluare şi 
reducere a riscurilor conţine elemente privind 
alocarea responsabilităţilor în vederea 
implementării cerinţelor de siguranţă  

 Evaluarea documentaţiei 
la birou & vizite de audit/ 
inspecţii la locaţii 

3.2.7 3. propune măsuri pentru asigurarea 
aplicabilităţii şi eficienţei cerinţelor 
de siguranţă.  
 

- fezabilitatea (strategiei de 
reducere a riscurilor)  
- eficacitatea (strategiei de 
reducere a riscurilor)  
 

proceduri de evaluare 
şi reducere a riscului, 
care să conţină 
elemente ce descriu:  
-strategii de 
determinare a 
modalităţilor de 
reducere a riscurilor  
- rezultatele care se 
aşteaptă în legătură cu 
aspectele mai sus 
referite  
- înregistrări care 
documentează modul 
în care s-a stabilit 
strategia de reducere a 
riscurilor şi  
rezultatele acestei 
acţiuni  
 

Se recomandă să se verifice dacă există 
proceduri care definesc un proces sistematic 
în urma căruia se de zvoltă o strategie de 
reducere a riscurilor care:  
- prezintă o asigurare a fezabilităţii şi 
eficacităţii sale, arătând că:  
-este cuprinzătoare (abordează atât cauze cât 
şi consecinţe potenţiale ale pericolelor 
identificate)  
-este capabilă să reducă riscul până la un 
nivel tolerabil într-un mediu  
operaţional asumat  
-poate fi testată când este implementată şi 
este fezabilă  

-gradul de 
detaliere al 
analizei ce stă 
la baza 
strategiei, 
precum şi 
scopul 
acesteia 
depind de 
tipurile de 
funcţii 
îndeplinite de 
către 
componentele 
sistemului 
ATM supuse  
evaluării, de 
complexitatea 
acestora, 
precum şi de 
clasa de 

Evaluarea documentaţiei 
la birou & vizite de audit/ 
inspecţii la locaţii 
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severitate a 
efectelor 
pericolelor  
 

3.2.8 (d) măsurile de verificare a faptului 
că toate măsurile şi cerinţele de 
siguranţă stabilite sunt executate, şi 
anume:  
1. până la implementarea 
modificărilor;  
 

-obiective de siguranţă  

-cerinţe de siguranţă  
-modificare  

 

proceduri de evaluare 

şi reducere a riscului, 

care să conţină 

elemente ce descriu:  

- cum se verifică faptul 

că obiectivele şi 

cerinţele de siguranţă 

sunt îndeplinite  

- rezultatele care se 

aşteaptă în legătură cu 

aspectul mai sus referit 

- cum se asigură 

relaţia dintre verificările 

ce au legătură cu 

aspecte de siguranţă şi 

verificarea generală 

care are ca efect 

validarea procesului cu 

privire la modificare  

- înregistrări care 

documentează 

activităţile de verificare 

a obiectivelor şi 

cerinţelor de siguranţă 

şi rezultatele acestor 

activităţi  

- documente din care 

să rezulte că au fost 

desfăşurate procese 

de testare, verificare şi 

validare  

Se va verifica dacă prin aplicarea procedurilor 

care definesc un proces sistematic de luare a 

măsurilor adecvate înainte de implementarea 

modificării se asigură că:  

- ipotezele privind efectele pe care 

implementarea modificării le-ar putea avea au 

fost corect stabilite  

- obiectivele de siguranţă sunt îndeplinite  

- cerinţele de siguranţă sunt respectate  

 

 Evaluarea documentaţiei 
la birou & vizite de audit/ 
inspecţii la locaţii 

3.2.9 2. în perioada de tranziţie, dar 

înainte de aplicarea de facto  

 

- tranziţie  

- regim operaţional  

 

proceduri de evaluare 

şi reducere a riscului, 

care să conţină 

elemente ce descriu:  

- cum se verifică faptul 

Se va verifica dacă prin aplicarea procedurilor 

care definesc un proces sistematic de luare a 

măsurilor adecvate în oricare dintre fazele de 

tranziţie către punerea în serviciu operaţional 

se asigură că:  

 Evaluarea documentaţiei 

la birou & vizite de audit/ 

inspecţii la locaţii 
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că obiectivele şi 

cerinţele de siguranţă 

sunt îndeplinite  

- rezultatele care se 

aşteaptă în legătură cu 

aspectul mai sus referit  

- cum se asigură 

relaţia dintre verificările 

ce au legătură cu 

aspecte de siguranţă şi 

verificarea generală 

care are ca efect 

validarea procesului cu 

privire la modificare  

- înregistrări care 

documentează 

activităţile de verificare 

a obiectivelor şi 

cerinţelor de siguranţă 

şi rezultatele acestor 

activităţi  

-documente din care 

să rezulte că au fost 

desfăşurate procese 

de testare, verificare şi 

validare  

- ipotezele privind efectele pe care 

implementarea modificării le-ar putea avea au 

fost corect stabilite  

- obiectivele de siguranţă sunt îndeplinite  

- cerinţele de siguranţă sunt respectate  

- perocolele specifice tranziţiei sunt 

identificate  

- există planuri de rezervă specifice  

 

 

3.2.10 3. în procesul de aplicare de facto;  

 

- faza de exploatare  

 

proceduri de evaluare 

şi reducere a riscului, 

care să conţină 

elemente ce descriu:  

- cum se verifică faptul 

că obiectivele şi 

cerinţele de siguranţă 

sunt îndeplinite  

- rezultatele care se 

aşteaptă în legătură cu 

aspectul mai sus referit  

- cum se asigură 

relaţia dintre verificările 

Se va verifica dacă prin aplicarea procedurilor 

care definesc  un proces sistematic de luare a 

măsurilor adecvate pe parcursul duratei de 

viaţă a componentei/sistemului funcţional 

folosit(e) în mediu operaţional, incluzând 

monitorizarea siguranţei, se asigură că:  

- ipotezele privind efectele pe care 

implementarea modificării le-ar putea avea au 

fost corect stabilite  

- obiectivele de siguranţă sunt îndeplinite  

- cerinţele de siguranţă sunt respectate, aşa 

cum au fost stabilite iniţial.  

Pentru a se verifica îndeplinirea cerinţelor de 

 Evaluarea documentaţiei 
la birou & vizite de audit/ 
inspecţii la locaţii 
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ce au legătură cu 

aspecte de siguranţă şi 

verificarea generală 

care are ca efect 

validarea procesului cu 

privire la modificare  

- înregistrări care 

documentează 

activităţile de verificare 

a obiectivelor şi 

cerinţelor de siguranţă 

şi rezultatele acestor 

activităţi  

-documente din care 

să rezulte că au fost 

desfăşurate procese 

de testare, verificare şi 

validare   

siguranţă se recomandă a se verifica dacă 

aceste măsuri constituie o formă de 

monitorizare în faza post-implementare a 

ipotezelor iniţiale, a performanţei în domeniul 

siguranţei şi a incidentelor  

 

3.2.11 4. în procesul de aplicare, inclusiv 

până la stoparea aplicării 

modificărilor.  

 

- Fază de tranziţie  

- Scoatere din funcţiune/ 

retragere din exploatare 

(dezafectare)  

 

proceduri de evaluare 

şi reducere a riscului, 

care să conţină 

elemente ce descriu:  

- cum se verifică faptul 

că obiectivele şi 

cerinţele de siguranţă 

sunt îndeplinite  

- rezultatele care se 

aşteaptă în legătură cu 

aspectul mai sus referit  

- cum se asigură 

relaţia dintre verificările 

ce au legătură cu 

aspecte de siguranţă şi 

verificarea generală 

care are ca effect 

modificare  

- înregistrări care 

documentează 

activităţile de verificare 

Se va verifica dacă prin aplicarea procedurilor 

care definesc un proces sistematic de luare a 

măsurilor adecvate pe parcursul oricărei faze 

de tranziţie până la scoaterea din funcţiune a 

unei componente/ a unui sistem funcţional 

ATM, se asigură că:  

- ipotezele privind efectele pe care 

implementarea modificării le-ar putea avea au 

fost corect stabilite  

- obiectivele de siguranţă sunt îndeplinite  

- cerinţele de siguranţă sunt respectate, aşa 

cum au fost stabilite iniţial. 

Se recomandă să se verifice mai ales dacă:  

- a fost evaluat impactul asupra operaţiunilor 

ATM din punct de vedere al siguranţei, ca 

urmare a scoaterii din funcţiune a unei 

componente/ unui sistem funcţional 

- în faza post-implementare s-a asigurat 

monitorizarea ipotezelor iniţiale, a 

performanţei în domeniul siguranţei şi a 

 Evaluarea documentaţiei 
la birou & vizite de audit/ 
inspecţii la locaţii 
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a obiectivelor şi 

cerinţelor de siguranţă 

şi rezultatele acestor 

activităţi  

-documente din care 

să rezulte că au fost 

desfăşurate procese 

de testare, verificare şi 

validare 

incidentelor  

 

3.3.1 (3) Rezultatele referitoare la 

argumentele şi dovezile referitoare 

la desfăşurarea procesului de 

evaluare a riscului şi măsurilor de 

diminuare a acestuia, inclusiv 

identificarea pericolelor, trebuie să 

fie documentate astfel încât să se 

asigure că:  

 

- rezultate  

- argumentaţii  

- dovezi  

- procese  

- evaluare a riscurilor  

- reducere a riscurilor  

- documente  

 

proceduri de evaluare 

şi reducere a riscului, 

care să conţină 

elemente ce descriu:  

- documentaţia privind 

evaluarea şi reducerea 

riscurilor  

- procese de înglobare 

şi documentare a 

argumentaţiilor şi 

dovezilor asociate  

evaluărilor riscurilor şi 

reducerii acestora  

- înregistrări care 

documentează 

activităţile de 

înglobare, 

documentare a 

rezultatelor, 

argumentaţiilor şi 

dovezilor asociate 

Se va verifica dacă procedurile stabilesc 

mijloacele de înglobare şi documentare a 

rezultatelor, argumentaţiilor şi dovezilor 

asociate care decurg din:  

- determinarea ariei de aplicabilitate, limitelor 

şi interfeţelor referite la pct. 3.2.2 (a)  

- identificarea pericolelor  

- determinarea severităţii  

- determinarea pericolelor tolerabile 

- determinarea unei strategii de reducere a 

riscurilor  

- verificarea îndeplinirii obiectivelor şi 

cerinţelor de siguranţă.  

Se va verifica dacă prin procedură este 

stabilită documentaţia adecvată pentru 

evaluarea şi reducerea riscurilor  

 Evaluarea documentaţiei 
la birou & vizite de audit/ 
inspecţii la locaţii 

3.3.2 1. după introducerea modificărilor, o 

parte din sistem, precum şi întreg 

sistemul ATS este şi rămâne la un 

nivel acceptabil, corespunde şi va 

corespunde în continuare cerinţelor 

de siguranţă a zborurilor;  

 

- argumentare  

-componentă/ parte 

componentă  

-sistem funcţional  

-nivel tolerabil de siguranţă  

-obiective de siguranţă  

-cerinţe de siguranţă  

-tehnici de previzionare  

- tehnici de monitorizare  

proceduri de evaluare 

şi reducere a riscului, 

care să conţină 

elemente ce descriu:  

- modul în care se 

constituie o 

argumentaţie de 

siguranţă, prin 

înglobarea rezultatelor, 

Se recomandă să se verifice dacă procedura 

stabileşte modul în care se constituie o 

argumentaţie de siguranţă, prin înglobarea 

rezultatelor, argumentaţiilor şi evidenţelor 

asociate, aşa cum rezultă acestea din 

procesul de evaluare şi reducere a riscurilor.  

Prin metoda eşantionării, se va verifica dacă 

pentru fiecare dintre modificările selectate:  

- există argumentaţii de siguranţă şi dacă 

 Evaluarea documentaţiei 
la birou & vizite de audit/ 
inspecţii la locaţii 
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-tehnici de supraveghere  argumentaţiilor şi 

evidenţelor asociate, 

aşa cum rezultă 

acestea din procesul 

de evaluare şi 

reducere a riscurilor  

 

 

acestea sunt dezvoltate în baza procedurilor 

relevante  

- respectiva argumentaţie de siguranţă 

conţine o demonstraţie a faptului că partea 

componentă în cauză, precum şi întregul 

sistem funcţional ATM din care aceasta face 

parte, este şi va continua să fie sigur  

- argumentaţia de siguranţă include, după 

caz, specfificaţii cu privire la tehnici de 

previzionare, de monitorizare, de 

supraveghere  

3.3.3 2. toate cerinţele de siguranţă a 
zborurilor referitoare la modificările 
operaţionale şi funcţionale 
planificate sunt respectate. 

- cerinţe de siguranţă  
-modificare  
-trasabil  
-operaţiune prevăzută  
-funcţie prevăzută  

proceduri de evaluare 
şi reducere a riscului, 
care să conţină 
elemente ce descriu:  
- mijloacele prin care 
se asigură 
trasabilitatea cerinţelor 
de siguranţă care au 
legătură cu 
implementarea unei 
modificări în raport de 
operaţiunile/ funcţiile 
prevăzute în contextul 
respectivei modificări 
înregistrări care 
documentează 
trasabilitatea cerinţelor 
de siguranţă care au 
legătură cu 
implementarea unei 
modificări în raport de 
operaţiunile/ funcţiile 
prevăzute în contextul 
respectivei modificări  
 

Se va verifica dacă procedurile stabilesc 
mijloacele prin care se asigură trasabilitatea 
tuturor cerinţelor de siguranţă care au 
legătură cu implementarea unei modificări în 
raport de operaţiunile/ funcţiile prevăzute în 
contextul respectivei modificări.  
O atenţie deosebită se va acorda situaţiilor în 
care cerinţele de siguranţă sunt definite ca 
rezultat al procesului desfăşurat în contextul 
prevederilor pct. 3.2.6, precum şi situaţiilor în 
care se face dovada respectării prevederilor 
de la pct. 3.2.8  
 

 Evaluarea documentaţiei 
la birou & vizite de audit/ 
inspecţii la locaţii 

3.4 (4) Identificarea factorilor ce prezintă 
pericol trebuie să se desfăşoară 
regulat. În scopul diminuării 
influenţei factorilor ce prezintă 
pericol şi în scopul evaluării gravităţii 
acestora trebuie să se asigure o 
abordare sistematică care include 
diferite elemente ale sistemului, 

- Identificare sistematică  
- Pericole  
- Clasă de severitate pentru 
efecte asociate pericolelor  
- Mediu operaţional  
- Schema de clasificare  
-efect asociat unui pericol  

proceduri de evaluare 
şi reducere a riscului, 
care să conţină 
elemente ce descriu:  
- modalităţi de 
identificare a riscului  
- rezultatele care se 
aşteaptă în legătură cu  

Se va verifica mai ales dacă identificarea 
pericolelor a fost efectuată înainte de 
evaluarea riscurilor.  
Se vor verifica dovezile/ documentele 
prezentate în legătură cu cerinţa de la pct. 
3.2.2   
Se va verifica dacă schema de clasificare a 

 Evaluarea documentaţiei 
la birou & vizite de audit/ 
inspecţii la locaţii 
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precum echipajele de zbor, 
controlorii de trafic aerian, 
caracteristicile fizice ale aeronavelor, 
caracteristicile echipamentului ATS 
la sol, precum şi posibilitatea 
furnizării serviciilor de trafic aerian 
sigure. 

-severitatea unui efect 

asociat unui pericol  

- elemente ale sistemului 
funcţional ATM  

aspectele mai sus 

referite Dovezi privind 

aplicarea procedurilor 

privind evaluare şi 

reducere a riscului, mai 

ales în legătură cu 

acele elemente ce 

descriu:  

- modalitatea de 

evaluare a efectelor 

asociate pericolelor 

într-un anumit mediu 

operaţional;  

- modalitatea de 

stabilire a clasei de 

severitate pentru 

aceste efecte 

identificate mai sus;  

- schema de clasificare 

a severităţii;  

- rezultatele care se 

aşteaptă în legătură cu 

aspectele mai sus 

referite  

-schema de clasificare 

a severităţii utilizate  

-dovezi referitoare la 

alocarea unei clase de 

severitate pentru 

fiecare efect asociat 

unui pericol 

severităţii este în conformitate cu ESARR 4.   

 
Se vor verifica dovezile/ documentele 

prezentate în legătură cu cerinţa de la pct. 

3.2.3  

Se recomandă să se verifice dacă, clasa de 

severitate alocată unui efect asociat unui 

pericol se bazează pe o argumentaţie 

specifică care demonstrează că a fost luat în 

considerare cel mai probabil efect asociat 

pericolului, în contextul celui mai 

dezavantajos scenariu.  

Se recomandă să se verifice dacă, atunci 

când se alocă o clasă de severitate unui efect 

asociat unui pericol sunt luate în considerare 

şi analizate, dar fără a se limita la, aspecte ce 

ţin de:  

- Personal navigant  

- Controlori de trafic aerian,  

- Capabilităţile funcţionale ale aeronavelor  

- Capabilităţile funcţionale ale componentelor 

de la sol ale sistemelor funcţionale ATM  

- Capacitatea de av furniza servicii ATS sigure  

 

4 RAC-ANSPC 0085 Cerinţe 
de siguranţă, aplicabile 
personalului tehnic şi 
ingineresc activitatea 
căruia se răsfrânge 
nemijlocit asupra 
chestiunilor ce ţin de 
siguranţa zborurilor 
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4.1 (1) Furnizorul de servicii de trafic 

aerian trebuie să se asigure ca 

personalul tehnic şi ingineresc, 

inclusiv personalul organizaţiilor 

subcontractate care exploatează şi 

întreţine echipamentul aprobat 

pentru managementul traficului 

aerian, să aibă şi să menţină un 

nivel corespunzător de cunoştinţe.  

 

- Personal tehnic şi 

ingineresc  

- Servicii la furnizarea cărora 

participă  

- Organizaţii subcontractante  

- Utilizare operaţională  

- Cunoştinţe şi înţelegere în 

ceea ce priveşte serviciile la 

furnizarea cărora participă  

- Restricţii de lucru  

  

 

- Proceduri privind 

competenţa şi 

evaluarea  

personalului  

- Planificări privind 

participarea la cursuri 

de pregătire a 

personalului tehnic şi 

ingineresc  

- Documente care 

atestă calificarea/ 

pregătirea specifică  

 

 

- Se recomandă să se verifice dacă există 

proceduri privind competenţa şi evaluarea 

personalului tehnic şi ingineresc  

- Se recomandă să se verifice prin 

eşantionare dacă există şi sunt respectate 

planificări  

- Se verifică dacă furnizorul ANS a încheiat 

sau nu contracte cu organizaţii  

subcontractante care utilizează şi/ sau întreţin 

echipamente  

- Dacă există asemenea contracte se verifică, 

prin eşantionare, dacă personalul tehnic şi 

ingineresc din cadrul acstor organizaţii 

subcontractante respectă cerinţele şi 

procedurile privind competenţa şi evaluarea 

personalului  

 Evaluarea documentaţiei 
la birou & vizite de audit/ 
inspecţii la locaţii 

4.2.1 (2) În scopurile menţionate la RAC-

ANSPC 0085 (1) Furnizorul de 

servicii de trafic aerian trebuie:  

(a) să aibă o politica şi un plan ce 

ţine de pregătirea personalului;  

(b) să aibă o politică şi schemă de 

calificare a personalului tehnic şi 

ingineresc, inclusiv pentru 

personalul organizaţiilor 

subcontractate;  

(c) să ţină documentaţia care 
reflectă existenţa unor cunoştinţe şi 
competenţe adecvate ale 
personalului tehnic şi ingineresc, 
inclusiv pentru personalul 
organizaţiilor subcontractate, 
precum şi să aibă un sistem de 
repartizare a personalului în scopul 
menţinerii continuităţii serviciului 
furnizat; 
(d) să ţină înregistrări care reflectă 
informaţia despre personalul 
necalificat;  
(e) să stabilească proceduri pentru 
situaţiile în care sunt puse la 

- Sarcini legate de siguranţă  

- Personal cu sarcini legate 

de siguranţă  

- Organizaţii subcontractante  

- Competenţa personalului  

- Documente care atestă 

competenţa personalului  

- Continuitatea serviciului 

furnizat  

- Repartizarea personalului 

(planificări pe ture)  

- Politică de calificare a 

personalului  

- Politică de pregătire a 

personalului  

- Planuri de pregătire  

- Evidenţe privind calificarea 

şi pregătirea personalului  

- Personal necalificat  

- Măsuri pentru 

supravegherea personalului 

necalificat  

- Capacitate fizică sau 

- Fişe de post personal 

tehnic şi ingineresc  

- Contracte cu 

organizaţii 

subcontractante  

- Proceduri privind 

competenţa şi 

evaluarea personalului  

- Planificări privind  

participarea la cursuri 

de pregătire a 

personalului tehnic şi 

ingineresc  

- Documente care 

atestă calificarea/ 

pregătirea specifică, 

precum şi evaluarea 

periodică a 

personalului  

- Modalităţi pentru 

supravegherea 

personalului necalificat  

- Proceduri referitoare 

Se recomandă să fie solicitate şi verificate, 

prin eşantionare:  

- Existenţa fişelor de post şi conţinutul 

acestora în raport de sarcini legate de 

siguranţă specifice posturilor ocupate de 

personalul tehnic şi ingineresc  

- Existenţa procedurilor privind competenţa şi 

evaluarea personalului, precum şi documente 

care să ateste aplicarea acestora  

- Documente care atestă calificarea 

personalului tehnic şi ingineresc  

- Existenţa planificărilor privind participarea la 

cursuri de pregătire a personalului tehnic şi 

ingineresc (de ex. pe unităţi şi pe persoană) şi 

dovezi obiective care să ateste respectarea 

acestora  

- Documente care să ateste modalităţi pentru 

supravegherea personalului necalificat  

- Existenţa procedurilor referitoare la 

evaluarea capacităţii fizice sau mentale a 

personalului, precum şi verificarea conţinutului 

acestora (inclusiv prevederi referitoare la 

condiţiile în care se aplică măsuri pentru 

 Evaluarea documentaţiei 
la birou & vizite de audit/ 
inspecţii la locaţii 
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îndoială capacităţile fizice sau 
psihice ale personalului. 
 

 

mentală a personalului  

- Punere sub semnul 

îndoielii a capacităţii fizice 

sau mentale a personalului 

la evaluarea capacităţii 

fizice sau mentale a 

personalului  

 

punerea sub semnul îndoielii a capacităţii 

fizice sau mentale a personalului, precum şi 

măsurile dispuse cu privire la  

 

4.3.1 (3) Furnizorul de servicii de trafic 

aerian trebuie să ţină documentaţia 

corespunzătoare care reflectă 

efectivul şi statutul personalului 

antrenat nemijlocit în chestiunile ce 

ţin de asigurarea siguranţei 

zborurilor. Această documentaţie va 

cuprinde informaţia referitoare la:  

(а) desemnarea conducătorilor, 

funcţia cărora se referă direct la 

asigurarea siguranţei zborurilor; 

- Registru de informaţii 

privind personalul implicat în 

activităţi legate de siguranţă  

- funcţii legate de siguranţă  

- manageri responsabili  

 

Registrul de informaţii 

privind personalul 

implicat în activităţi 

legate de siguranţă  

- consemnări din 

registrul de informaţii 

privind personalul 

implicat în activităţi 

legate de siguranţă  

 

Se verifică, prin eşantionare, dacă în registru 

sunt consemnări cu privire la:  

- posturi de conducere la diferite niveluri ale 

organizaţiei având responsabilităţi legate de 

siguranţă şi titularii acestora  

 

 Evaluarea documentaţiei 
la birou & vizite de audit/ 
inspecţii la locaţii 

4.3.2 (b) înscrierile privind calificările 

personalului tehnic şi ingineresc şi 

evaluarea conformării cerinţelor 

stabilite de calificare; 

- personal tehnic  

- personal operaţional  

- cerinţe în materie de 

competenţă  

- calificări  

-consemnări din 

registrul de informaţii 

privind personalul 

implicat în activităţi 

legate de siguranţă în 

legătură cu calificările 

titularilor posturilor 

 

- calificările titularilor posturilor ce presupun 

desfăşurarea unor activităţi legate de 

siguranţă  

 

 Evaluarea documentaţiei 
la birou & vizite de audit/ 
inspecţii la locaţii 

4.3.3 (с) descrierea sarcinilor de funcţie 

ale personalului tehnic şi ingineresc, 

amplasarea şi metoda de distribuire 

a personalului. 

- personal tehnic  

- personal operaţional  

- sarcini  

- puncte de lucru  

- modalităţi de repartizare a 
personalului  

- consemnări din 

registrul de informaţii 

privind personalul 

implicat în activităţi 

legate de siguranţă  

 

- modalităţile de repartizare a personalului 

tehnic şi operaţional în punctele de lucru şi 

atribuţii specifice  

 

 Evaluarea documentaţiei 
la birou & vizite de audit/ 
inspecţii la locaţii 

5 RAC-ANSPC 0090 Metode 
de lucru şi procedurile 
operaţionale 

     

5.1 Furnizorul de servicii de trafic aerian 

trebuie să aplice metode de lucru şi 

procedurile operaţionale 

corespunzătoare, care să asigure 

executarea cerinţelor Anexelor OACI 

şi a reglementărilor naţionale în 

partea ce ţine de acestea şi în 

Demonstrarea faptului că 

metodele de lucru şi 

procedurile de operare ale 

unui ATSP sunt conforme cu 

standardele OACI relevante 

(CT-RAAnexa 10 – Volumul 

2 şi CT-ATS)  

 Se verifică dacă există dovezi privind 

verificarea de către ATSP a conformităţii cu 

standardele OACI relevante sau privind 

diferenţe faţă de standarde corect verificate  

Verificări prin eşantionare cu scopul de a 

determina dacă metodele şi procedurile sunt 

conforme cu standardele OACI relevante  

 Evaluarea documentaţiei 
la birou & vizite de audit/ 
inspecţii la locaţii 
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măsura în care este aplicabil, cu 

referire la un sector concret al 

spaţiului aerian pentru care se 

furnizează serviciul. 
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ANEXA 5 Criterii pentru evaluarea conformării cu fiecare dintre cerinţele specifice pentru furnizarea de servicii de meteorologice 
aeronautice în conformitate cu RAC-ANSPC 0095-0100 

Nr. 
Textul cerinţei RAC- 

ANSPC 
Elementele cheie ale 

cerinţei 
Dovezi/ Evidenţe Cum pot fi evaluate dovezile Comentarii Mod de evaluare 

1 RAC-ANSPC 0095 
Capacitatea şi competenţa 
tehnică şi operaţională  

     

1.1 (1) Furnizorul de servicii 

meteorologice trebuie să se asigure 
că informaţia meteorologică 
necesară pentru exercitarea unor 
anumitor funcţii şi într-o formă 
adecvată utilizatorilor, este pusă la 
dispoziţia:  
 

A se demonstra că 
informaţiile meteorologice 
furnizate îndeplinesc 
cerinţele pentru a executa 
funcţiile într-o formă 
adecvată pt utilizatori, 
potrivit reglementărilor şi 
procedurilor aplicabile 

Documentaţii ale 
procedurilor pt 
verificarea în mod 
regulat a disponibilităţii 
şi a faptului că 
informaţiile sunt 
adecvate şi dacă este 
necesar pt acţiuni 
corective  
Din punct de vedere 
tehnic, identificarea 
sistemelor şi a 
componentelor lor 
principale 

Se verifică dacă procedurile sunt conforme cu 
cerinţele de a executa funcţii într-o formă 
adecvată pt utilizatori. 
Se verifică dacă există documentaţii ale 
verificărilor effectuate.  
 

AAC RM 
poate decide 
să examineze 
ulterior prin 
vizite de audit 
la locaţii 
corectitudinea 
informaţiilor 
furnizate 

Evaluarea documentaţiei 
la birou & vizite de audit/ 
inspecţii la locaţii 

1.1.1 (a) operatorilor aerieni şi membrilor 
echipajelor de zbor ale acestora 
pentru planificarea înainte de zbor şi 
planificarea în timpul executării 
zborului;  

Utilizatori: operatori şi 
membri ai echipajelor de 
zbor pentru planificarea 
înaintea şi în timpul zborului 
 

Documentaţii ale 
procedurilor şi 
rezultatelor verificărilor 
pt utilizatorii relevanţi 
 

a se vedea mai sus şi a se aplica pt utilizatorii 
relevanţi 
 

a se vedea 
mai sus  

Evaluarea documentaţiei 
la birou & vizite de audit/ 
inspecţii la locaţii 

1.1.2 (b) furnizorilor de servicii de trafic 
aerian şi furnizorilor de servicii de 
informare al zborurilor;  
 

Utlizatori: furnizori de servicii 
de trafic aerian, inclusiv 
furnizori de servicii de 
informare a zborului  
 

Documentaţii ale 
procedurilor şi 
rezultatelor verificărilor 
pt utilizatorii relevanţi 

a se vedea mai sus şi a se aplica pt utilizatorii 
relevanţi 

 

a se vedea 
mai sus  

Evaluarea documentaţiei 
la birou & vizite de audit/ 
inspecţii la locaţii 

1.1.3  
(c) serviciilor de căutare şi salvare;  
 

Utilizatori: unităţile serviciilor 
de căutare şi salvare  
 

Documentaţii ale 
procedurilor şi 
rezultatelor verificărilor 
pt utilizatorii relevanţi 

a se vedea mai sus şi a se aplica pt utilizatorii 
relevanţi 

 

a se vedea 
mai sus  

Evaluarea documentaţiei 
la birou & vizite de audit/ 
inspecţii la locaţii 

1.1.4 (d) operatorilor de aerodromuri 
(aeroporturi).  
 

Utilizatori: aeroporturi/ 
heliporturi  
 

Documentaţii ale 
procedurilor şi 
rezultatelor verificărilor 
pt utilizatorii relevanţi 

a se vedea mai sus şi a se aplica pt utilizatorii 
relevanţi 

 

a se vedea 
mai sus  

Evaluarea documentaţiei 
la birou & vizite de audit/ 
inspecţii la locaţii 

1.2  (2) Furnizorul de servicii 
meteorologice trebuie să confirme 
nivelul de exactitate al informaţiei 
diseminate în scopul executării 

Nivelul acurateţei, 
trasabilitatea şi oportunitatea 
(distribuirea la timp) 
îndeplinesc cerinţele 

Proceduri care 
stabilesc:  
- măsurile pt a asigura 
acurateţea şi 

Se verifică dacă există proceduri care 
stabilesc ce măsuri sunt utilizate pt a asigura 
acurateţea şi trasabilitatea cerute acestor 
informaţii, când şi cum este  

AAC RM 
poate decide 
să examineze 
ulterior prin 

Evaluarea documentaţiei 
la birou & vizite de audit/ 
inspecţii la locaţii 
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zborurilor, inclusiv sursele acestei 
informaţii, precum şi să asigure în 
timp util diseminarea informaţiei şi 
modificărilor acesteia. 

operaţionale  
 

trasabilitatea cerute pt 
informaţii;  
 
- când şi cum este 
necesar să fie furnizate 
informaţii urgent;  
- când este necesar să 
fie actualizate 
informaţiile furnizate  
 
Dovezi că 
oportunitatea şi 
acurateţea informaţiilor 
furnizate sunt 
acceptabile pt 
utilizatori  
Rezultatele 
monitărizărilor 
efectuate  

necesar să fie furnizate informaţii urgent şi 
când este necesar ca acestea să fie 
actualizate.  
Se verifică dacă există dovezi că 
oportunitatea şi acurateţea informaţiilor sunt 
acceptabile pt utilizatori  
Se verifică dacă există documentaţii pt 
monitorizarea efectuată  
Notă: Implementarea Sistemului de 
Management al Calităţii în conformitate cu EN 
ISO 9001 susţine această cerinţă  
 

vizite de audit  
 

2 RAC-ANSPC 0100 Metode 
de lucru şi procedurile 
operaţionale 

     

2.1 Furnizorul de servicii meteorologice 
trebuie să aplice metode de lucru şi 
procedurile operaţionale 
corespunzătoare, care să asigure 
executarea cerinţelor Anexelor OACI 
şi a reglementărilor naţionale în 
partea ce ţine de acestea şi în 
măsura în care este aplicabil, cu 
referire la un sector concret al 
spaţiului aerian pentru care se 
furnizează serviciul. 

Demonstrarea că metodele 
sale de lucru şi procedurile 
de operare sunt în 
conformitate cu standardele 
OACI relevante (CT-MET, 
CT-ATS, CT-AD, CT-HELI)  
 

Documentaţii ale 
metodelor de lucru şi 
procedurilor de 
operare  
Completări în lista de 
verificare furnizată de 
METP (de ex. listele de 
verificare a 
conformităţii OACI)  

Se verifică dacă există dovezi privind 
verificarea de către ANSP a conformităţii cu 
standardele OACI relevante sau a diferenţelor 
faţă de standard corect notificate  
 

AAC poate 
decide să 
examineze 
ulterior prin 
vizite de audit  
 

Evaluarea documentaţiei 
la birou & vizite de audit/ 
inspecţii la locaţii 
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ANEXA 6 Criterii pentru evaluarea conformării cu fiecare dintre cerinţele specifice pentru furnizarea de servicii de informare aeronautică 
în conformitate cu RAC-ANSPC 0105-0110 

Nr. 
Textul cerinţei RAC- 

ANSPC 
Elementele cheie ale 

cerinţei 
Dovezi/ Evidenţe Cum pot fi evaluate dovezile Comentarii Mod de evaluare 

1 RAC-ANSPC 0105 
Capacitatea şi competenţa 
tehnică şi operaţională  

     

1.1 (1) Furnizorul de servicii de 
informare aeronautică trebuie să 
asigure cu informaţie şi date 
următorii utilizatori:  
 

- Servicii de informare 
aeronautică  
- Informaţii aeronautice  
- Date aeronautice  
- Disponibilitate  
- format 
 

Proceduri care 
stabilesc cum anume 
trebuie furnizată 
informarea aeronautică 
respectivilor utilizatori  
Furnizarea informării 
aeronautice în baza 
standardelor OACI 
(CT-MAP CT-AIS)  
Rezultate ale 
verificărilor efectuate 

Se verifică dacă procedurile sunt stabilite 
astfel încât să specifice cum este furnizată 
informarea aeronautică utilizatorilor.  
Se verifică dacă fsna furnizează informarea 
aeronautică în baza standardelor OACI (CT-
MAP, CT-AIS)  
Se verifică dacă există rezultatele verificărilor 
efectuate 
 

AAC poate 
decide să 
examineze 
ulterior prin 
vizite de audit 
la locaţii 
corectitudinea 
informaţiilor 
furnizate 

Evaluarea documentaţiei 
la birou & vizite de audit/ 
inspecţii la locaţii 

1.1.1 (a) personalul operatorilor aerieni, 
inclusiv echipajele acestora, 
personalul pentru planificarea 
zborurilor; la fel se va furniza 
informaţie pentru sistemele de 
management ale zborului (FMS) şi 
simulatoarele de zbor  

- personal navigant  
- planificarea zborurilor  
- simulator de zbor 

a se vedea mai sus a se vedea mai sus şi a se aplica pt utilizatorii 
relevanţi 

a se vedea 
mai sus  

Evaluarea documentaţiei 
la birou & vizite de audit/ 
inspecţii la locaţii 

1.1.2 (b) furnizorii de servicii de trafic 
aerian responsabili de serviciile de 
informare al zborului, serviciile de 
aerodrom şi de furnizare a 
informaţiei înainte de zbor.  
 

-servicii de informare a 
zborurilor  
-furnizori de servicii de trafic 
aerian  
- furnizori de servicii de 
informare a zborurilor de 
aerodrom  
- informaţii necesare 
pregătirii zborurilor  

a se vedea mai sus a se vedea mai sus şi a se aplica pt utilizatorii 
relevanţi 

a se vedea 
mai sus  

Evaluarea documentaţiei 
la birou & vizite de audit/ 
inspecţii la locaţii 

1.2  (2) Furnizorul de servicii de 
informare aeronautică trebuie să 
asigure integritatea datelor şi să 
confirme calitatea şi sursa 
informaţiei respective, înainte de 
diseminarea informaţiei.  
 

- servicii de informare 
aeronautică  
- furnizori de servicii de 
informare aeronautică  
- date aeronautice  
- integritatea datelor 
aeronautice  
- acurateţe a informaţiilor 
aeronautice  

Dovada că este 
implementat un Sistem 
de Management al 
Calităţii (de ex 
conformarea prin 
deţinerea unui certificat 
ISO 9001: 2000)  
Listă de verificare care 
documentează 

Se verifică dacă este în operare un sistem de 
management al calităţii care să fie în 
conformitate cu cerinţele stabilite la pct 3.2.1 
şi 3.2.2 CT-AIS 
Se verifică dacă există rapoarte de audit şi 
documentaţii privind acţiunile corective  
Se verifică dacă există Acorduri oficiale între 
iniţiatorii datelor aeronautice şi FAIS.  
AAC poate decide să examineze ulterior prin 

AAC poate 
decide să 
examineze 
ulterior prin 
vizite de audit  
 

Evaluarea documentaţiei 
la birou & vizite de audit/ 
inspecţii la locaţii 
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- sursă de informaţii 
aeronautice  
 

conformitatea 
Sistemului de 
Management al 
Calităţii cu CT-AIS  
Rapoarte de audit 
extern & rapoarte 
privind acţiuni 
corective (periodic)  
Acorduri oficiale între 
iniţiatorul datelor 
aeronautice şi AIS   

vizite de audit la locaţii corectitudinea 
informaţiilor furnizate.  

2 RAC-ANSPC 0110 Metode 
de lucru şi procedurile 
operaţionale 

     

2.1 1) Furnizorul de servicii de informare 
aeronautică trebuie să aplice 
metode de lucru şi procedurile 
operaţionale corespunzătoare, care 
să asigure executarea cerinţelor 
Anexelor OACI şi a reglementărilor 
naţionale în partea ce ţine de 
acestea şi în măsura în care este 
aplicabil, cu referire la un sector 
concret al spaţiului aerian pentru 
care se furnizează serviciul.  
 

- servicii de informare 
aeronautică  
- furnizori de servicii de 
informare aeronautica  
- metode de lucru  
- proceduri operaţionale  
- standarde  
 

Documentaţii ale 
metodelor de lucru şi 
procedurilor de 
operare  
 

Se verifică dacă există dovezi din care să 
rezulte că FSNA a verificat conformitatea cu:  
- standardele OACI relevante sau din care să 
rezulte diferenţele faţă de standarde corect 
notificate;  
 

AAC poate 
decide să 
examineze 
ulterior prin 
vizite de audit  
 

Evaluarea documentaţiei 
la birou & vizite de audit/ 
inspecţii la locaţii 
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ANEXA 7 Criterii pentru evaluarea conformării cu fiecare dintre cerinţele specifice pentru furnizarea de servicii de comunicaţii, de 
navigaţie sau de supraveghere în conformitate cu RAC-ANSPC 0115-0125 

Nr. 
Textul cerinţei RAC- 

ANSPC 
Elementele cheie ale 

cerinţei 
Dovezi/ Evidenţe Cum pot fi evaluate dovezile Comentarii Mod de evaluare 

1 RAC-ANSPC 0115 
Capacitatea şi competenţa 
tehnică şi operaţională  

     

1.1 (1) Furnizorul de servicii de 
comunicaţie, navigaţie şi 
supraveghere trebuie să asigure 
continuitatea, exactitatea şi 
integritatea serviciului furnizat.  
 

- Servicii de comunicaţii  
- Servicii de navigaţie  
- Servicii de supraveghere  
- Furnizor  
- Cerinţe privind 
disponibilitatea unui serviciu  
- Cerinţe privind 
continuitatea unui serviciu  
- Cerinţe privind acurateţea 
unui serviciu  
- Cerinţe privind integritatea 
unui serviciu  
- Nivel de calitate al 
serviciului  
- echipamente  
- Operaţiuni de întreţinere a 
echipamentelor  
- calibrare 
 

Dovezi care să 
argumenteze că 
cerinţele părţilor 
relevante din Anexa 
10 OACI au fost 
identificate şi există 
documente prin care 
sunt stabilite 
modalităţile de 
respectare a cerinţelor 
specifice privind:  
- disponibilitatea,  
- continuitatea,  
- acurateţea şi  
- integritatea  
aplicabile serviciilor de 
comunicaţii, de 
navigaţie şi de 
supraveghere.  
Acorduri Bilaterale la 
Nivel de Serviciu cu 
unităţile ATS 
adiacente precum şi 
intern în cadrul 
aceleiaşi unităţi ATS 
Statistici privind:  

- disponibilitatea  

- continuitatea  

- acurateţea  

- integritatea  

 

-Proceduri privind 

întreţinerea 

Se verifică dacă a fost stabilit şi documentat 
nivelul cerut pt calitatea serviciilor de 
comunicaţii, de navigaţie sau de 
supraveghere cu privire la:  
- disponibilitate  
- continuitate  
- acurateţe şi  
- integritate.  
Se verifică dacă sunt implementate 
măsurile stabilite pt a îndeplini nivelul cerut 
de calitate a serviciilor (sistem back-up, 
proceduri de contingenţă etc )  
Se verifică dacă sunt stabilite şi 
implementate proceduri pt a verifica nivelul 
cerut de calitate a serviciilor 
Se verifică existenţa:  

- procedurilor de întreţinere  

- înregistrărilor de întreţinere (de ex jurnale 

de întreţinere)  

- protocoalele de calibrare (când există o 

asemenea cerinţă)  

- Acorduri Bilaterale la Nivel de Serviciu cu 

unităţile ATS adiacente precum şi intern în 

cadrul aceleiaşi unităţi ATS  

 

AAC poate 
decide să 
examineze 
ulterior 
corectitudinea 
informaţiilor 
furnizate prin 
documentaţiile 
tehnice, 
efectuând 
vizite de audit 
la locaţii şi/sau 
inspecţii 
 

Evaluarea documentaţiei 
la birou & vizite de audit/ 
inspecţii la locaţii 
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echipamentelor  

-Manuale/ Planuri/ 

Proceduri (Manuale 

tehnice şi Proceduri şi 

Instrucţiuni Tehnice de 

Exploatare) care să 

conţină referiri clare şi 

precise la parametrii 

echipamentelor  

-Proceduri de 

Întreţinere Preventivă 

şi Corectivă în operare  

-Configuraţie  

-Modificări şi 

Probleme de 

Management etc  

-Înregistrări privind 

întreţinerea 

echipamentelor ( de 

ex. jurnal de 

întreţinere)  

-Înregistrări privind 
calibrarea 
echipamentelor ( de 
ex. dosarul ca urmare 
a verificării din zbor a 
unui echipament)  
 

2 RAC-ANSPC 0120 
Siguranţa serviciului 

     

2 (2) Furnizorul de servicii de 
comunicaţie, navigaţie şi 
supraveghere trebuie să confirme 
faptul că nivelul de calitate al 
serviciului furnizat corespunde 
nivelului stabilit şi să demonstreze 
faptul că se menţine 
funcţionalitatea şi calibrarea 
echipamentului, când este cazul.  
 

- Servicii de comunicaţii  
- Servici de navigaţie 
- Servicii de supraveghere  
- Furnizor  
- Siguranţa serviciilor  
- Cerinţe privind siguranţa 
serviciilor (RAC-ANSPC)  
 
 

a se vedea p.2 din 
Anexa 4 la prezentul 
PIAC 

a se vedea p.2 din Anexa 4 la prezentul 
PIAC 

 Evaluarea documentaţiei 
la birou & vizite de audit/ 
inspecţii la locaţii 

2 RAC-ANSPC 0125      
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 Metode de lucru şi 
procedurile operaţionale 

2.1 Furnizorul de servicii de 
comunicaţie, navigaţie şi 
supraveghere trebuie să aplice 
metode de lucru şi procedurile 
operaţionale corespunzătoare, care 
să asigure executarea cerinţelor 
Anexelor OACI şi a reglementărilor 
naţionale în partea ce ţine de 
acestea şi în măsura în care este 
aplicabil, cu referire la un sector 
concret al spaţiului aerian pentru 
care se furnizează serviciul.  

- Servicii de comunicaţii  
- Servicii de navigaţie  
- Servicii de supraveghere  
- Metode de lucru  
- Proceduri operaţionale  
- Convenţia privind aviaţia 
civilă internaţională  
- Standarde  
- PANS  
- Anexa 10, vol. I, ed. 6, 
amdt. 88-A  
- Anexa 10, vol. II, ed. 6, 
amdt. 88-A  
- Anexa 10, vol. III, ed. 2, 
 
amdt. 88-A  
- Anexa 10, vol. V, ed. 3, 
amdt. 88-A  
 - Anexa 10, vol. IV, ed. 4,  
 

Documentaţii ale 
metodelor de lucru şi 
procedurilor de 
operare  
Documentaţie care să 

precizeze modalitatea 

de asigurare furnizării 

serviciilor de 

comunicaţii, precum şi 

procedurile aplicabile  

Documentaţie care să 

ateste verificarea 

îndeplinirii cerinţelor 

de interoperabilitate 

de către sistemele de 

comunicaţii  

Formulare de 
raportare a unor 
evenimente de aviaţie 
civilă de tip 
„întreruperea funcţiei 
de comunicaţii”  

Se verifică dacă există dovezi din care 
rezultă că FCNS a verificat conformitatea cu 
volumele relevante ale Anexei 10 OACI sau 
diferenţele faţă de standarde corect 
notifcate  
Verificări prin metoda eşantionării pt a 
determina dacă metodele şi procedurile 
sunt în conformitate cu standardele 
cuprinse în volumele relevante ale Anexei 
10 OACI  
Verificări prin metoda eşantionării pt a 
determina acurateţea listei de verificare şi 
corectitudinea informaţiilor furnizate  
Se verifică dacă procedurile sunt stabilite 

astfel încât să specifice cum sunt furnizate 

serviciile de comunicaţii.  

Se verifică dacă FSNA/FCNS furnizează 

serviciile de comunicaţii în conformitate cu 

standardele OACI relevante  

Se verifică dacă există rezultatele 

verificărilor efectuate  

Verificarea raportărilor evenimentelor de 
aviaţie civilă de tip „ întreruperea funcţiei de 
comunicaţii”, precum şi implentarea 
măsurilor corective/preventive stabilite.  

AAC poate 
decide să 
examineze, 
ulterior 
evaluării 
documentaţiei 
tehnice 
transmise în 
vederea 
autorizării unui 
sistem/ 
acceptării unei 
modificări la 
un sistem 
funcţional, 
corectitudinea 
informaţiilor 
astfel  
furnizate, 
efectuând 
vizite de audit 
la locaţii şi/sau 
inspecţii  
 
  
 

Evaluarea documentaţiei 
la birou & vizite de audit/ 
inspecţii la locaţii 
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ANEXA 8  Harta de parcurs a procesului de supraveghere initială a FSNA  
[În redacția Ordinului nr.08/GEN din 25 februarie 2020]  
 

Partea 1 – Informativă 

Tabelul de mai jos specifică cerinţele de certificare aplicabile, pentru evaluarea cărora în procesul de certificare sunt responsabili MCC, în limitele 

competenţelor şi a domeniilor supravegheate. Decizia de a emite Certificatul de FSNA va fi luată doar în baza expunerii punctuale a fiecărui MCC 

referitor la conformarea solicitantului cu cerinţele pentru evaluarea cărora este responsabil. 

 Nr MCC Cerinţele de certificare, conformarea cu care va fi evaluată 

1 PCC Şef Direcţia navigaţie aeriană 

RAC-ANSPC 0010; RAC-ANSPC 0015; RAC-ANSPC 0020(1); RAC-ANSPC 0025; RAC-ANSPC 

0030; RAC-ANSPC 0035; RAC-ANSPC 0045; RAC-ANSPC 0060; RAC-ANSPC 0065; RAC-

ANSPC 0075; RAC-ANSPC 0080; RAC-ANSPC 0085; RAC-ANSPC 0090; RAC-ANSPC 0095; 

RAC-ANSPC 0100; RAC-ANSPC 0105; RAC-ANSPC 0110; RAC-ANSPC 0115; RAC-ANSPC 

0120; RAC-ANSPC 0125; 

2 
Șef Secţia autorizare personal 

aeronautic 
RAC-ANSPC 0045; 

3 
Şef Direcția securitate aeronautică, 

cibernetică și facilități 
RAC-ANSPC 0040; 

4 
Şef Direcţia economie, analiză și 

cooperare internațională 
RAC-ANSPC 0020; RAC-ANSPC 0050; RAC-ANSPC 0055; RAC-ANSPC 0065;  

5 
Şef Serviciul siguranţa zborurilor şi 

căutare-salvare 
RAC-ANSPC 0025; RAC-ANSPC 0075; RAC-ANSPC 0080;  

6 Şef Secţia juridică şi resurse umane RAC-ANSPC 0070; 

7 Secretarul CC - 
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Partea 2 – RECEPŢIONAREA CERERII ŞI VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII SOLICITANTULUI 

 

2.1 Cererea a fost depusa în termenii prevazuţi de RAC-ANSP 0135 Da  Nu  Remarcă: 

2.2 Conţinutul cererii este conform RAC-ANSP 0130 Da  Nu  Remarcă: 

2.3 Cererea este însoţită de Memoriul scris de prezentare al organizaţiei conform 

p. 2.3.4 din prezentul PIAC 

Da  Nu  Remarcă: 

2.4 Alte documente solicitate de către MCC 

 

Nr. Numele MCC  Documentul solicitat 

   

   

   

Nota: Iinformaţiile de la p.2.1; 2.2; 2.3 și 2.4 se completează de către Secretarul CC. În cazul când MCC consideră că pentru evaluarea conformării 

cu cerinţele de certificare sunt necesare careva documente adiţionale, acestea vor fi menţionate în tabelul 2.4, iar organizaţia care solicită 

certificatul de FSNA va fi informată prin scrisoarea oficială semnată de Directorul AAC. 
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2.5 Confirmarea eligibilităţii solicitantului 

Nr Numele MCC Poate organizaţia care solicita certificatul  de FSNA fi considerată eligibilă? 

DA NU* 

1 PCC/ Şef Direcţia navigaţie aeriană   

2 Șef Secţia autorizare personal aeronautic   

3 Şef Direcția securitate aeronautică, cibernetică și 

facilități 

  

4 Şef Direcţia economie, analiză și cooperare 

internațională 

  

5 Şef Serviciul siguranţa zborurilor şi căutare-salvare   

6 Şef Secţia juridică şi resurse umane   

7 Secretarul CC   

*  În cazul când un MCC consideră că organizaţia solicitantă de certificat de FSNA nu este eligibilă, va descrie  aici argumentele care stau la baza 

deciziei sale 
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Partea 3 – Rezultatul evaluării documentaţiei solicitantului 

3.1 Evaluarea documentaţiei solicitantului (Memoriul  scris de prezentare, manuale operationale, proceduri şi regulamente interne) 

Nr Numele MCC Modul în care sunt descrise procesele si procedurile în documentele 

solicitantului, asigură faptul că organizaţia întelege şi implementează corect 

cerinţele regulatorii aplicabile 

DA NU* 

1 PCC/ Şef Direcţia navigaţie aeriană   

2 Șef Secţia autorizare personal aeronautic   

3 Şef Direcția securitate aeronautică, cibernetică și 

facilități 

  

4 Şef Direcţia economie, analiză și cooperare 

internațională 

  

5 Şef Serviciu siguranţa zborurilor şi căutare-salvare   

6 Şef Secţia juridică şi resurse umane   

7 Secretarul CC   

*  În cazul când un MCC consideră că documentaţia organizaţiei solicitante de  certificat de FSNA nu asigură conformarea cu careva cerinţe 

regulatorii aplicabile, va descrie  aici argumentele care stau la baza deciziei sale 
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Partea 4 – Rezultatul evaluării la faţa locului a conformării cu cerinţele regulatorii aplicabile  

4.1 Evaluarea la faţa locului  

Nr Numele MCC Rezultatele auditurilor şi inspecţiilor efctuate, confirmă faptul că organizaţia 

întelege şi implementează corect cerinţele regulatorii aplicabile 

DA NU* 

1 PCC/ Şef Direcţia navigaţie aeriană   

2 Șef Secţia autorizare personal aeronautic   

3 Şef Direcția securitate aeronautică, cibernetică și 

facilități 

  

4 Şef Direcţia economie, analiză și cooperare 

internațională 

  

5 Şef serviciul siguranţa zborurilor şi căutare- salvare   

6 Şef Secţia juridică şi resurse umane   

7 Secretarul CC   

*  În cazul când un MCC, în baza rezultatelor auditurilor sau inspecţiilor consideră că organizaţia nu asigură conformarea cu careva cerinţe 

regulatorii aplicabile, va descrie aici argumentele care stau la baza deciziei sale 
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Partea 5 – Decizia referitor la emiterea certificatului de FSNA  

5.1  

Nr Numele MCC Considerând cele expuse la Partea 3 și Partea 4, susţineti decizia de emitere a 

certificatului de FSNA în favoarea organizaţiei solicitante 

DA NU* 

1 PCC/ Şef Direcţia navigaţie aeriană   

2 Șef Secţia autorizare personal aeronautic   

3 Şef Direcția securitate aeronautică, cibernetică și 

facilități 

  

4 Şef Direcţia economie, analiză și cooperare 

internațională 

  

5 Şef Serviciul siguranţa zborurilor şi căutare- salvare   

6 Şef Secţia juridică şi resurse umane   

7 Secretarul CC   

*  În cazul când un MCC, nu susţine decizia de a emite certificatul de FSNA în favoarea solicitantului, va descrie  aici argumentele care stau la 

baza deciziei sale 
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