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Republica Moldova

AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ

ORDIN COMUN Nr. OAAC20/2021
din 14.04.2021

cu privire la aprobarea unor Proceduri
și Instrucțiuni Aeronautice Civile

Publicat : 23.04.2021 în MONITORUL OFICIAL Nr. 105-107 art. 424 Data intrării în vigoare

În  temeiul  art.  7  alin.  (3)  pct.1)  lit.  b)  din  Codul  aerian al  Republicii  Moldova
nr.301/2017  și  pct.10  subpct.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 asigurării implementării standardelor din domeniul navigabilității
aeronavelor,

ORDON:

1.  Se  aprobă următoarele  Proceduri  și  Instrucțiuni  Aeronautice  Civile,  conform
anexelor la prezentul ordin, după cum urmează:

a)  Proceduri  și  Instrucțiuni  Aeronautice  Civile  „PIAC-AW-MG  -  Autorizarea  şi
supravegherea  întreprinderilor  de  management  al  menținerii  navigabilității  Partea  M,
Subpartea G”;

b)  Proceduri  și  Instrucțiuni  Aeronautice Civile  „PIAC – AW – PZ -  Proceduri  şi
instrucțiuni aeronautice pentru emiterea permisului de zbor”;

c)  Proceduri  și  Instrucțiuni  Aeronautice  Civile  „PIAC-AW-ACT  -  Proceduri  şi
instrucțiuni administrative pentru acceptarea certificatelor de tip”;

d)  Proceduri  și  Instrucțiuni  Aeronautice  Civile  „PIAC-AW-CNV  -  Proceduri  și
instrucțiuni administrative pentru certificarea navigabilității aeronavelor”;

e)  Proceduri  și  Instrucțiuni  Aeronautice  Civile  „PIAC-AIR.M/F  –  Autorizarea
întreprinderilor  cu  atribuții  de  întreținere”.

2. Autoritatea Aeronautică Civilă va pune la dispoziția tuturor persoanelor interesate
anexele  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 Octavian NICOLAESCU

Nr. 20/GEN. Chişinău, 14 aprilie 2021.



Республика Молдова

ОРГАН ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

ОБЩИЙ ПРИКАЗ № OAAC20/2021
от 14.04.2021

oб утверждении некоторых процедур
и инструкций гражданской авиации

Опубликован : 23.04.2021 в MONITORUL OFICIAL № 105-107 статья № 424 Data intrării în vigoare

На основании подпункта b) пункта 1) части (3) статьи 7 Авиационного кодекса
Республики Молдова № 301/2017 г. и подпункта b) части 1) пункта 10 Положения об
организации  и  функционировании  Органа  гражданской  авиации,  утвержденного
Постановлением  Правительства  №  133/2019  для  выполнения  обязанностей,
возлагаемых на Орган гражданской авиации в качестве административного органа по
сертификации,  постоянного надзора и контроля в области гражданской авиации,  в
целях обеспечения внедрения стандартов в область летной годности воздушных судов
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Утвердить  следующие  процедуры  и  инструкции  гражданской  авиации,
согласно  приложению  к  настоящему  приказу:

a) процедуры и инструкции гражданской авиации «PIAC-AW-MG - Авторизация и
надзор за предприятиями по менеджменту поддержания летной годности”;

b) процедуры и инструкции гражданской авиации „PIAC – AW – PZ - Процедуры
и Административные инструкции для выдачи разрешений на полеты”;

c) процедуры и инструкции гражданской авиации «PIAC-AW-ACT - Процедуры и
Административные инструкции для признания сертификатов типа”;

d) процедуры и инструкции гражданской авиации «PIAC-AW-CNV - Процедуры и
Административные инструкции для сертификации летной годности воздушных судов”;

e) процедуры и инструкции гражданской авиации ”PIAC-AIR.M/F - Авторизация
предприятий по обслуживанию”.

2.  Приложения  к  настоящему  приказу  предоставляются  всем
заинтересованным  лицам  посредством  официального  сайта  в  сети  Интернет
www.caa.md  в  разделе  «Законодательная  база/PIAC».

3. Настоящий приказ вступает в силу с даты опубликования в Официальном
мониторе Республики Молдова.

ДИРЕКТОР Октавиан НИКОЛАЕСКУ



№ 20/GEN. Кишинэу, 14 апреля 2021 г.
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REGULI DE AMENDARE 

(1) Modificarea prevederilor PIAC se poate face numai prin amendament, ori de câte ori este 
nevoie, prin introducerea unor noi prevederi sau completarea celor existente. 

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

(3) Textul afectat de un amendament al procedurii, se va marca cu o linie verticală în exteriorul 
paginii, iar paginile amendate vor fi identificate prin înscrierea numărului amendamentului. 

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

(5) Se emite o nouă ediție a PIAC dacă volumul modificărilor depăşeşte 30% din conţinutul 
acesteia. 

 
 

 

INDEXUL AMENDAMENTELOR 

Nr. 
crt. 

Numărul 
amendamentului 

Data intrării în  
vigoare/ nr. ordinului 

Numele persoanei care a 
introdus amendamentul 

Semnătura 

     

     

     

     

     

     

     

 
 

  



 

AAC RM DIRECŢIA NAVIGABILITATE 

Autorizarea şi supravegherea întreprinderilor de 
management al menținerii navigabilității Partea M, 

Subpartea G 

PIAC-AW-MG 

 

PREAMBUL 
(1) În conformitate cu prevederile Codului aerian al Republicii Moldova nr. 301 din 21.12.2017, 

Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova: 

-  asigură aplicarea cadrului normativ prin activitatea de certificare, supraveghere continuă 
şi control în domeniu; 

- emite acte administrative, mijloace acceptabile de punere în conformitate şi materiale de 
îndrumare, a căror implementare conferă prezumţia de conformitate, executorii pentru 
persoanele fizice şi juridice care activează în domeniul aviaţiei civile pe teritoriul Republicii 
Moldova. 

(2) Mijloacele Acceptabile de Conformare (AMC) şi Materialele de Îndrumare (GM) reprezintă 
interpretări tehnice ale regulamentelor emise prin Hotărâri de Guvern pentru implementarea 
Codului aerian al Republicii Moldova nr. 301/2017. Scopul principal al AMC şi GM este 
facilitarea aplicării şi implementării uniforme a Codului aerian nr. 301 din 21.12.2017 şi a 
reglementărilor aferente. Totodată implementarea AMC asigură demonstrarea conformării 
unui solicitant cu cerinţele conţinute în regulamentele menţionate. 

(3) Prezentul PIAC, emis cu respectarea prevederilor PI-AAC-MD ”Managementul documentelor” 
ediţia 01/2019, furnizează agenţilor aeronautici instrucţiuni emise de AAC referitoare la 
procesul de aprobare si emitere a Autorizațiilor pentru întreprinderile de management al 
menținerii navigabilității. 

(4) Prezentul PIAC este complementar Hotărârii Guvernului RM nr. 641/2019, Ordinului 
directorului AAC nr. 55/GEN din din 24.12.2020 privind aprobarea AMC şi GM la Anexele HG 
641/2019, cu modificările şi completările ulterioare şi nu înlocuieşte, nu modifică, nu 
generează şi nu permite abateri de la cerinţele definite în HG 641/2019.  
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CAPITOLUL 1 PREVEDERI GENERALE 

1.1 Abrevieri 

AAC - Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova 

AMC              - Mijloacele Acceptabile de Conformare (Acceptable Means of Compliance) 

ATO           - Organizație de pregătire autorizată  

CAT       
- Transport aerian comercial (Commercial air transport) conform HG 

831/2018 

CAME         
- Manualul de prezentare a organizaţiei de management al continuității 

navigabilității (Continuing Airworthiness Management Exposition) 

DN - Direcția Navigabilitate din cadrul AAC 

GM - Materiale de Îndrumare (Guidance Materials) 

HG468 - Hotărârea de Guvern nr. 468 din 09.10.2019 

HG641 - Hotărârea de Guvern nr. 641 din 17.12.2019 

HG831 - Hotărârea de Guvern nr. 831 din 20.08.2018 

Part-M_G - Anexa I (Partea-M, Subpartea G) la HG 641/2019 

PIAC - Proceduri şi instrucţiuni aeronautice civile 

SPO - Operațiuni specializate (Specialised operations) conform HG 831/2018 

SJT - Sistemul de jurnal tehnic al operatorului 

SMN - Secția menținerea navigabilității Direcția navigabilitate 

TL          - Inspector/supraveghetor desemnat - şeful echipei de audit (Team Leader) 
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1.2 Scopul  

(1) Prezentul document are scopul de a furniza proceduri şi instrucţiuni pentru aplicarea Part-M_G 
din Regulamentul privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și 
dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în 
domeniu. 

(2) Procedura prezintă modul în care: 

a) solicitantul sau deţinătorul unei autorizări Part-M_G trebuie să procedeze în vederea 
obţinerii / modificării / menţinerii autorizării, 

b) AAC examinează cererea organizaţiei privind autorizarea iniţială sau modificarea 
domeniului de autorizare; 

c) AAC exercită supravegherea menţinerii condiţiilor de autorizare pentru organizaţiile 
autorizate Part-M_G. 

1.3 Domeniul de aplicare 

Prezentul PIAC este aplicabil întreprinderilor de management al menținerii navigabilității cu sediul 
principal în RM, autorizate sau care intenţionează să se autorizeze conform Part-M_G, precum şi 
structurilor din cadrul AAC implicate in procesul de autorizare iniţială / modificare şi supraveghere 
continuă a organizațiilor autorizate Part-M_G. 

1.4 Documente de referinţă 

1.4.1 Documente naționale 

- Codul aerian al Republicii Moldova nr. 301 din 21.12.2017; 
- Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018; 
- Hotărârea de Guvern nr. 641 din 17.12.2019 privind aprobarea Regulamentului privind 

menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor 
aeronautice; 

- Hotărârea de Guvern nr. 831 din 20.08.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului 
privind procedurile administrative referitoare la operaţiunile aeriene; 

- Ordinul AAC nr. C55/GEN din 24.12.2020 privind aprobarea AMC şi GM la Anexele HG 
641/2019. 

1.4.2 Documente internaționale 

- Anexa 6 la Convenţia de la Chicago. Operarea aeronavelor; 
- Anexa 8 la Convenţia de la Chicago. Navigabilitatea aeronavelor; 
- Documentul OACI 9760. Manual de navigabilitate. 

 

1.5 Documente conexe  

(1) AAC dezvoltă circulare de navigabilitate reprezentând instrucțiuni de îndrumare și materiale de 
ghidare asociate procesului de autorizare / supraveghere a organizaţiilor Part-M_G.  

(2) Circularele de navigabilitate asociate prezentului PIAC  sunt publicate pe pagina web oficială a 
AAC www.caa.md.  
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CAPITOLUL 2. PREVEDERI ȘI MOD DE APLICARE 

A. AUTORIZAREA INIȚIALĂ 

2.1 Cererea de autorizare 

(1) În vederea iniţierii procesului de autorizare Part-M_G, solicitantul trebuie să depună la sediul 
AAC o cerere în acest sens, completată pe formularul 2 AAC (Anexa 1A). Formularul poate fi 
accesat pe site-ul AAC. 

(2) La cererea de autorizare se anexează următoarele documente suport: 

a) copii ale documentelor eliberate de autoritățile de Registru: certificatul de înregistrare, 
certificatul de înscriere menţiuni sau certificatul constatator, care să ateste denumirea 
legală a organizației și că solicitantul desfășoară activități de transport aerian sau/și alte 
activități conexe transportului aerian, la locațiile pentru care solicită autorizare Part-M_G; 

b) proiectul CAME conţinând procedurile necesare conformării cu cerinţele Part-M şi declaraţia 
managerului responsabil, întocmit utilizând ”Check-list Memoriu de prezentare (CAME) a 
organizaţiei de managementul continuității navigabilității PART M_G", (Anexa 4).  

Notă: Dacă este cazul, AAC poate solicita organizaţiei să facă dovada că deţine oricare alte avize / 
autorizări conexe domeniului de activitate, necesare în conformitate cu cerinţele legislaţiei naţionale 
(ex.: autorizaţie de construcţie, autorizaţie de mediu, autorizaţie de securitate antiincendiară, etc.).  

c) formularul 4 AAC (Anexa 2A) completat pentru fiecare persoană nominalizată în funcţie de 
conducere, responsabilă să asigure conformarea organizaţiei cu cerințele Part-M - 
formularul trebuie însoţit de un Curriculum Vitae detaliat şi de documente care să facă 
dovada calificărilor, competenţei şi experienței personalului pentru poziţia managerială 
pentru care a fost nominalizat, cu privire la managementul navigabilității 
aeronavei/aeronavelor din domeniul de autorizare al organizaţiei Part-M_G - formularul 
poate fi accesat pe pagina web oficială a AAC www.caa.md;  

Nota 1: Anexa 2C conține un sumar al cerințelor ce trebuie demonstrate pentru acceptarea de către 
AAC a personalului nominalizat în funcții de conducere într-o organizație autorizată Part-M_G;  

Nota 2: În cazul în care personalul nominalizat este angajat cu contract de muncă la alte organizații, 
trebuie să transmită împreună cu Formularul 4 AAC și următoarele documente:  

(a) declarația managerului responsabil al fiecărei organizații angajatoare, cu privire la faptul că a 
luat cunoștință de implicarea persoanei în cauză în celelalte organizații; 

(b) un document din care să rezulte timpul de muncă alocat fiecărei organizații în parte;  

d) Programul/ele de întreținere pentru aeronavele din domeniu sau programul/ele de 
întreținere generic(-e) pentru tipul de aeronavă din domeniu;  

e) Programul/ele de fiabilitate (dacă este cazul);  

f) Sistemul de Jurnal tehnic de bord al aeronavei (CAT, operațiuni comerciale speciale și 
ATO);  

Este recomandat ca descrierea SJT sa fie un document separat. 

g) Specificațiile tehnice al contractului/elor de întreținere (pentru operatorii aerieni autorizați 
în conformitate cu Codul aerian al Republicii Moldova nr.301/2017 pentru operațiuni 
aeriene comerciale internaționale );  

h) Contractul de subcontractare a lucrărilor de managementul continuității navigabilității (dacă 
este cazul); 
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i) Raportul de audit intern prin care s-a constatat conformarea cu cerințele Part M_G, avizat 
de managerul calității nominalizat. 

(3) Manualul CAME înaintat la AAC trebuie să fie în limba de stat sau engleză. 

Notă: În situaţia în care organizaţia alege să utilizeze un format bilingv pentru întocmirea CAME, doar 
textul în limba de stat face obiectul aprobării AAC. Excepție face situația prezentării unui manual în 
varianta bilingvă limba de stat- engleză, caz în care aprobarea AAC se referă și la textul în limba 
engleză dar, în caz de divergențe în interpretare, prevalează varianta în limba de stat. 

(4) Cererile incomplete, incorect completate sau care nu sunt însoţite de documentele prevăzute 
la alin. (2) nu sunt luate în considerare. Refuzul cererii se motivează în scris iar cererea și toate 
documentele primite se returnează solicitantului în cel mult 10 zile calendaristice de la data 
înregistrării. 

2.2 Iniţierea procesului de autorizare 

(1) Procesul de evaluare în vederea autorizării se iniţiază după primirea de către AAC a 
documentelor prevăzute la art. 2.1 (2); 

(2) În cazul autorizării iniţiale, AAC organizează o întâlnire cu solicitantul, pentru a se stabili dacă 
activitatea acestuia justifică emiterea unei autorizaţii Part-M_G. Refuzul autorizării se 
motivează în scris şi se transmite solicitantului; 

(3) Solicitantul este informat de către AAC, în scris, cu privire la referinţa preliminară a certificatului 
de autorizare, alocat din registrul organizaţiilor autorizate conform Part-M_G, de forma 
MD.MG.XXXP, număr unic, litera “P” indicând faptul că organizaţia este în curs de autorizare; 

(4) În cazul în care în termen de 3 luni de la depunerea cererii solicitantul nu a transmis toate 
documentele menţionate la punctul 2.1(2), acesta este notificat în scris referitor la faptul că 
cererea este respinsă şi procesul de autorizare este încheiat. În situaţii justificate, organizaţia 
poate solicita acceptul AAC pentru o singură prelungire a termenului pentru o perioadă de 
maxim 3 luni. Dacă solicitantul doreşte în viitor o autorizare Part-M_G, procesul de autorizare 
trebuie reluat în întregime. 

2.3 Echipa de evaluare 

(1) Echipa AAC de evaluare în vederea stabilirii conformării solicitantului cu cerinţele de autorizare 
este alcătuită din TL şi unul sau mai mulţi inspectori. Componenţa echipei variază funcţie de: 

a) mărimea organizaţiei; 

b) complexitatea domeniului de autorizare solicitat; 

c) numărul de amplasamente (puncte de lucru) pentru care se solicită autorizarea; 

Notă: În cadrul echipei de audit pot fi incluși şi inspectori în pregătire. 

(2) Componenţa echipei de evaluare, perioada stabilită de către AAC pentru efectuarea evaluărilor 
la facilităţile solicitantului, data şi ora şedinţei de deschidere a auditului şi principalele obiective 
ale auditului se notifică de către AAC solicitantului în scris. 

2.4 Procesul de evaluare 

(3) Procesul de evaluare în vederea autorizării iniţiale include următoarele etape: 

a) analiza documentelor menționate la punctul 2.1 (2) anexate cererii de autorizare;  

b) auditul la sediul / sediile declarate ale solicitantului.  

 
2.4.1 Analiza documentelor suport  
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(1) AAC analizează CAME pentru a stabili conformarea organizației cu cerinţele Part-M_G, 
utilizând ca listă de verificare documentul FO-AW-CAME (Anexa 4), transmis de solicitant;  

(2) În situaţia în care AAC constată că datele din proiectul CAME transmis nu asigură conformarea 
cu cerinţele Part-M_G, aduce la cunoştinţă solicitantului, în scris, neconformităţile constatate 
pe Partea 4 a formularului 13 AAC și solicită corectarea neconformităților cu stabilirea 
termenilor;  

(3) Dacă solicitantul nu transmite în termenul stabilit de AAC un nou CAME care să asigure 
conformarea cu cerinţele Part-M_G, procesul de autorizare se consideră încheiat prin 
neacordarea autorizării; 

(4) În situaţia în care proiectul CAME asigură conformarea cu cerinţele Part-M_G, AAC informează 
în scris solicitantul privind acordul pentru conținutul procedurilor descrise în manual;  

(5) Documentele doveditoare ale calificărilor, competenţei şi experienței, înaintate odată cu 
formularul 4 AAC pentru personalul nominalizat în funcţii de conducere, sunt analizate de AAC 
pentru a stabili eligibilitatea acestuia, conform cerinţelor Part-M_G și ale AAC; în cazul în care 
persoana nominalizată nu demonstrează îndeplinirea tuturor cerințelor, AAC transmite 
organizației în scris neconformitățile constatate, înregistrate pe Partea 4 a formularului 13 AAC. 
Procesul de evaluare pentru acceptarea personalului nominalizat în funcții de conducere se 
reia după închiderea neconformităților.  

(6) În cazul în care documentele ce însoțesc Formularul 4 dovedesc eligibilitatea personalului 
respectiv, acesta este invitat să participe la sediul AAC la un interviu și o evaluare scrisă, cu 
scopul de a stabili dacă personalul respectiv înţelege sensul şi spiritul cerinţelor regulamentelor 
aplicabile şi dovedeşte însuşirea procedurilor declarate în CAME. AAC informează în scris 
solicitantul referitor la acceptarea sau neacceptarea personalului nominalizat în funcţii de 
conducere. În cazul acceptării persoanelor nominalizate, formularele 4 avizate corespunzător, 
se transmit solicitantului odată cu certificatul de autorizare Part-M_G, la finalizarea procesului 
de autorizare;  

(7) Programul/ele de întreținere pentru aeronava/ele din domeniu sau programul/ele de întreținere 
generic(e) pentru tipul de aeronavă din domeniu, precum și programul/ele de fiabilitate, trebuie 
să respecte cerințele din PIAC-AW-MP; În situaţia în care AAC constată că programul/ele de 
întreținere transmis/e nu asigură conformarea cu cerinţele Part-M_G, aduce la cunoştinţă 
solicitantului, în scris, neconformităţile constatate pe Partea 4 a formularului 13 şi solicită 
transmiterea unui/unor nou/noi program/e de întreținere sau a paginilor corectate. În cazul 
acceptării AAC va aproba programul/ele de întreținere.  

Notă: Programul/ele de întreținere pentru aeronava/ele din domeniu trebuie transmise la AAC și 
aprobat/e înainte de finalizarea procesului de certificare a aeronavei/lor din domeniu. 

(8) Sistemul Jurnalului tehnic de bord al aeronavei (operațiuni CAT, operațiuni comerciale SPO, 
operațiuni comerciale ATO și DTO) trebuie să se conformeze cu cerințele M.A. 306 și AMC-ul 
aferent. În situaţia în care AAC constată că Sistemul jurnalului tehnic de bord transmis nu 
asigură conformarea cu cerinţele Part-M_G, aduce la cunoştinţă solicitantului, în scris, 
neconformităţile constatate pe Partea 4 a formularului 13 şi solicită transmiterea unui nou 
Sistem jurnal tehnic de bord. În cazul acceptării AAC va aproba Sistemul jurnal tehnic de bord, 
la finalizarea procesului de autorizare; 

(9) Specificațiile tehnice al contractului/elor de întreținere trimise trebuie să respecte M.A.708 (c), 
AMC-ul aferent și Anexa XI la AMC M.A.708 (c); 

(10) Contractul de subcontractare a lucrărilor de managementul continuității navigabilității (dacă 
este cazul) trebuie să se conformeze cu cerințele M.A.711, AMC-ul aferent și Anexa II la AMC 
M.A.711 (a)(3). În situaţia în care AAC constată neconformarea cu cerinţele Part-M_G a 
Contractului de subcontractare a lucrărilor de managementul continuității navigabilități i 
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transmis, se aduc la cunoştinţă solicitantului, în scris, neconformităţile constatate pe Partea 4 a 
formularului şi solicită transmiterea unui nou contract. În cazul conformării organizației în cauză, 
AAC va accepta contractul odată cu finalizarea procesului de autorizare. 

(11) După ce solicitantul a primit acordul AAC privind documentele transmise, managerul de calitate 
nominalizat trebuie să declanșeze auditul intern de evaluare a conformării cu cerinţele Part-
M_G. După efectuarea auditului intern şi închiderea tuturor neconformităților constatate cu 
această ocazie, solicitantul trebuie să transmită la AAC o declarație semnată de managerul de 
calitate nominalizat, care să confirme că activitățile, facilitățile, documentația și personalul ce 
fac obiectul cererii de autorizare au fost auditate și s-a constatat conformarea cu cerințele Part-
M_G. Declarația trebuie însoțită de raportul de audit intern și, după caz, documente conexe 
(check-listuri, planul de acțiuni corective, dovezi ale implementării acțiunilor corective stabilite, 
etc.). 

2.4.2 Auditul la sediul / sediile declarate ale organizaţiei 

(1) După acceptarea documentelor menționate la art. 2.4.1, AAC iniţiază auditul de evaluare la 
facilităţile organizaţiei. Solicitantul este informat, în scris, referitor la: 

a) componenţa echipei de audit; 

b) perioada de desfăşurare a auditului; 

c) data şi ora şedinţei de deschidere a auditului şi 

d) principalele obiective ale auditului (puncte de reglementare ce vor fi verificate, audit de 
produs, locații, facilitățile organizației/organizațiilor subcontractate pentru efectuarea de 
sarcini de management al continuității navigabilității etc.). 

(2) La şedinţa de deschidere a auditului trebuie să participe personalul cu responsabilităţi de 
management în cadrul întreprinderii de management al menținerii navigabilității şi managerul 
responsabil (conducătorul responsabil). Cu această ocazie sunt prezentate de către TL, cel 
puţin următoarele: 

a) echipa de audit; 

b) scopul şi programul auditului; 

c) baza de autorizare (cerinţele pentru obţinerea autorizării); 

d) metoda utilizată pentru comunicarea rezultatului auditului. 

(3) Pe parcursul auditului, reprezentantul organizaţiei care solicită autorizarea Part-M_G (de 
regulă managerul de calitate nominalizat), trebuie să însoţească echipa de evaluare a AAC, 
pentru a se asigura de faptul că organizaţia este pe deplin informată de toate constatările din 
timpul auditului; 

(4) La şedinţa de închidere, la care va participa și managerul responsabil (conducătorul 
responsabil). TL prezintă toate neconformităţile constatate şi concluziile auditului şi se asigură 
că acestea au fost înţelese, luate la cunoștință prin semnătură și acceptate de reprezentanţii 
organizaţiei; 

(5) Toate neconformităţile identificate în timpul procesului de evaluare, sunt comunicate 
organizaţiei pe formularul EASA Form 13 Partea 4 în termen de cel mult 2 săptămâni de la 
data încheierii auditului; 

(6) Pentru fiecare neconformitate constatată, organizaţia trebuie să propună corecții și acţiuni 
corective, centralizate în Planul de acțiuni corective, care să permită identificarea şi 
înregistrarea cel puțin a următoarelor informaţii: 

a) neconformitatea; 
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b) cauzele neconformităţii; 

c) corecția; 

d) acţiunea corectivă; 

e) responsabili (și eventual resurse necesare); 

f) perioada de timp necesară implementării corecțiilor și acţiunilor corective propuse, corelată 
cu termenele stabilite de AAC. 

Perioada maximă de timp necesară implementării acţiunilor corective nu trebuie să 
depăşească 3 luni de la data efectuării auditului. 

Notă: 1. Acțiunea corectivă reprezintă acțiunea întreprinsă pentru eliminarea cauzelor unei 
neconformități (defect, situație critică, etc.) existente, cu scopul de a preveni reapariția acesteia. Spre 
deosebire de acțiunea corectivă, corecția se referă la eliminarea problemei fără eliminarea cauzelor ce 
au condus la apariția neconformității. Corecţia nu poate preveni reapariția neconformității. 

2. Pentru identificarea corectă a cauzelor neconformităților se recomandă utilizarea uneia din tehnicile 
consacrate, cum ar fi : diagrama cauză – efect, 5 DE CE, etc. 

(7) În termen de maxim 7 zile calendaristice de la primirea raportului de neconformităţi, organizaţia 
trebuie să transmită spre acceptare la AAC, planul de acţiuni corective menţionat la alin. (6); 

(8) Organizaţia trebuie să notifice AAC cu privire la finalizarea implementării acţiunilor corective, în 
termenele stabilite prin Planul de acţiuni corective; 

(9) În situaţia în care acţiunile corective nu sunt finalizate în termenele prevăzute, organizaţ ia 
poate solicita aprobarea AAC pentru prelungirea termenului, pentru o perioadă care să nu 
depăşească 6 luni de la data efectuării auditului, în condiţiile existenţei unui plan de acțiuni 
corective satisfăcător, cu justificări realiste şi bine documentat; 

(10) În funcţie de natura neconformităţilor, AAC stabilește modalitatea de verificare a implementării 
acestora (audit la fața locului sau stabilirea conformării pe baza documentelor transmise de 
solicitant); 

(11) După ce constată că acţiunile corective au fost implementate în mod corespunzător de către 
organizaţie, AAC notifică organizaţia referitor la închiderea neconformităţilor; 

(12) În situaţia în care acţiunile corective nu au fost implementate la termenele acceptate de AAC, 
procesul de autorizare se consideră încheiat prin neacordarea autorizării. 

Notă: Pentru a se asigura respectarea termenelor de închidere a neconformităților stabilite de AAC, 
organizația trebuie să transmită toate dovezile obiective privind implementarea planului de acțiuni 
corective, astfel încât AAC să poată accepta și verifica aceste dovezi înainte de expirarea termenelor 
limită. 

(13) În cazul neîndeplinirii cerinţelor de autorizare într-un interval de timp de maxim 9 luni de la data 
cererii, AAC încheie procesul de autorizare şi informează organizaţia referitor la neacordarea 
autorizării solicitate; 

2.5 Emiterea documentelor de autorizare 

(1) După stabilirea conformării organizaţiei cu cerinţele Part-M_G, AAC comunică acest fapt în 
scris solicitantului. 

(2) Cu această ocazie AAC transmite organizaţiei autorizate următoarele documente: 

a) certificatul de autorizare Formular 14 AAC (Anexa 4); 

b) formularele 4 avizate de AAC; 

c) lista paginilor în vigoare a manualului CAME (lista paginilor în vigoare a SJT,dacă este 
cazul) și a programului/elor de întreținere, avizate de AAC; 



 

AAC RM DIRECŢIA NAVIGABILITATE 

Autorizarea şi supravegherea întreprinderilor de 
management al menținerii navigabilității Partea M, 

Subpartea G 

PIAC-AW-MG 

 

d) planul de supraveghere continuă a organizaţiei managementului continuității navigabilității 
Part-M_G stabilit de AAC. 

(3) Certificatul de autorizare reprezintă documentul prin care AAC recunoaşte faptul că solicitantul 
se conformează cu cerinţele Part-M_G şi are capabilitatea de a îndeplini în mod corespunzător 
atribuţiile din domeniul de autorizare; 

(4) Lista actualizată a întreprinderilor de managementul al  menținerii navigabilității autorizate Part-
M_G este publicată pe pagina web oficială  a AAC www.caa.md . 

2.6 Emiterea unui duplicat al certificatului de autorizare 

În vederea emiterii unui duplicat al certificatului de autorizare, deţinătorul autorizării trebuie să depună 
la AAC o cerere în acest sens însoțită de dovada declarării nulității documentului original (pierdut/ 
deteriorat). Declararea nulității documentului original se poate face public (într-un cotidian de largă 
răspândire sau Monitorul Oficial) sau prin declarație pe proprie răspundere. 

B. MODIFICĂRI ALE AUTORIZĂRII PART-M_G  

2.7 Cererea de modificare a autorizării Part-M_G  

(1) Orice intenție de modificare în cadrul organizației, prevăzută în reglementare, trebuie notificată 
în scris către AAC de către organizaţia autorizată, utilizând cererea de autorizare Formular 2 
AAC, exceptând modificările survenite în cadrul personalului nominalizat acceptat în 
conformitate cu M.A.706 (c);  

(2) La cerere se anexează documentele prevăzute la art. 2.1.(2) afectate de modificare și raportul 
de audit intern prin care s-a constatat conformarea cu cerințele Part M_G, avizat de managerul 
calității nominalizat; 

(3) În cazul cererii de modificare a domeniului de activitate prin acordarea privilegiului de evaluare 
navigabilitate (Partea M Subpartea I), suplimentar documentelor de la (2), se atașează 
Formularul 4 (Anexa 2A) pentru personalul nominalizat conform M.A. 707, împreună cu 
documentele doveditoare ale calificărilor, competenţei şi experienței; documentele sunt 
analizate de AAC pentru a stabili eligibilitatea acestuia, conform cerinţelor Part-M_G sau/și 
Part M_I.  

(4) În cazul în care documentele ce însoțesc Formularul 4 dovedesc eligibilitatea persoanei 
nominalizate conform M.A. 707, acesta va fi acceptat după efectuarea unui exercițiu de 
evaluare sub supravegherea AAC. AAC informează în scris solicitantul referitor la acceptarea 
sau neacceptarea personalul nominalizat ca evaluator de navigabilitate. În cazul acceptării, 
formularul 4 avizat corespunzător, se transmite solicitantului, împreună cu autorizarea Part 
M_G la finalizarea procesului de modificare a autorizării;  

(5) În situaţia modificărilor privind personalul nominalizat în funcţii de conducere, care nu sunt 
cunoscute dinainte de management, organizaţia trebuie să notifice în scris AAC imediat, în cel 
mult 5 zile calendaristice, orice astfel de modificare. Propunerea de numire a unei noi 
persoane într-o funcţie de conducere în cadrul organizaţiei, trebuie notificată la AAC în termen 
de cel mult 5 zile calendaristice de la nominalizarea în cadrul organizaţiei. În cazul 
demisiei/încetării contractului de muncă al uneia din persoanele nominalizate, atât organizația 
cât și persoana nominalizată va notifica AAC, în cel mai scurt timp, dar nu mai mult de 7 zile 
calendaristice de la data demisiei/încetării contractului de muncă;  

Notă: În perioada dintre data la care persoana nominalizată este eliberată din funcţia de conducere şi 
data la care noua persoană, acceptată de către AAC este numită în funcţia de conducere, organizaţia va 
funcţiona sub conducerea locţiitorului desemnat prin procedura cuprinsă în CAME;  

(6) Formularele incomplete, incorect completate sau cele neînsoţite de documentele necesare, nu 
sunt luate în considerare și se returnează solicitantului în cel mult 10 zile calendaristice de la 
data înregistrării.  

http://www.caa.md/
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(7) Eventualele neconformități constatate în urma analizei documentelor transmise se 
înregistrează în părțile relevante ale formularului 13. Orice neconformitate constatată în urma 
evaluării documentelor suport este transmisă în scris organizației, solicitându-se remedierea 
acestora.  

(8) La primirea noii ediţii a autorizaţiei, titularul are obligaţia de a returna către AAC exemplarul 
certificatului de autorizare, ediţia anterioară, aflat în posesia sa. 

2.8 Echipa de evaluare a modificării 

Echipa AAC ce va evalua modificările solicitate, în vederea stabilirii conformării cu cerinţele Part-M_G, 
este stabilită conform art. 2.3. 

2.9 Procesul de evaluare a modificării 

(1) Procesul de evaluare a modificării demarează după primirea de către AAC a documentelor ce 
susţin modificarea solicitată; 

(2) Procesul de evaluare de către AAC a modificărilor solicitate se desfăşoară, funcţie de 
complexitatea schimbărilor, în conformitate cu prevederile art. 2.4; 

Note: 1. În cazul în care modificarea notificată constă în restrângerea unui domeniu de autorizare, 
schimbarea denumirii organizației sau modificări în cadrul personalului nominalizat în funcții de 
conducere, AAC va decide dacă evaluarea la facilitățile organizaţiei este necesară. 

2. Pentru a se asigura respectarea termenelor de închidere a neconformităților stabilite de AAC, 
organizația trebuie să transmită, în timp util toate dovezile obiective privind implementarea planului de 
acțiuni corective, astfel încât AAC să poată verifica și accepta aceste dovezi înaintea expirării termenelor 
limită. 

2.10 Emiterea documentelor de autorizare 

(1) În situaţia în care în urma modificării este necesară emiterea unei noi revizii a certificatului de 
autorizare, deţinătorul trebuie să returneze către AAC certificatul reviziei anterioare; 

(2) Emiterea noii revizii a certificatului de autorizare de către AAC se face în conformitate cu 
prevederile aplicabile ale art. 2.5. 

C. SUPRAVEGHEREA CONTINUĂ 

2.11 Evaluarea organizaţiei în cadrul supravegherii continue 

(1) AAC stabileşte un plan de supraveghere continuă a organizaţiei autorizate, pe o perioadă de 2 
ani, începând cu data autorizării. Auditurile au o frecvenţă de cel puţin unul la 18 luni, 
planificate astfel încât organizaţia să fie complet evaluată (inclusiv locațiile suplimentare) într-o 
perioadă de maxim 24 de luni. AAC poate mări frecvența auditurilor în funcție de complexitatea 
activității organizației. În cazul în care organizaţia deţine un contract de subcontractare a unor 
lucrări de management al menținerii navigabilității, AAC va audita, cel puțin o dată la 24 de luni, 
organizația subcontractată; 

(2) Planul de supraveghere elaborat de AAC poate lua în considerare profilul de risc şi evaluarea 
performanţei în materie de siguranţă a organizației, incluzând şi rezultatele activităţilor de 
supraveghere anterioare. În cazul în care se constată faptul că activitățile de supraveghere 
anterioare au relevat neconformități repetitive sau performanța în materie de siguranță a 
organizației a scăzut, frecvența auditurilor poate crește, acordându-se atenție deosebită 
elementelor cu risc semnificativ; 

(3) Planul de supraveghere al AAC pentru fiecare ciclu de supraveghere, este comunicat 
organizaţiei în scris; 

(4) Suplimentar planului de supraveghere continuă, AAC efectuează supravegherea continuă prin 
audituri neplanificate, ori de câte ori consideră că este necesar; 
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(5) Cel puţin odată la doi ani managerul responsabil al organizaţiei supravegheate trebuie să 
participe, pe perioada auditului, la o întrevedere cu TL, pentru a fi informat asupra aspectelor 
importante apărute în această perioadă; 

(6) Auditurile de supraveghere a conformării cu cerinţele de autorizare, se desfăşoară conform 
prevederilor art. 2.4.2; 

Notă: Pentru a se asigura respectarea termenelor de închidere a neconformităților stabilite de AAC, 
organizația trebuie să transmită, în timp util toate dovezile obiective privind implementarea planului de 
acțiuni corective, astfel încât AAC să poată verifica și accepta aceste dovezi înaintea de expirarea 
termenelor limită. Se recomandă transmiterea dovezilor obiective cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte 
de termenul limită. 

(7) În situaţia în care sunt constatate neconformităţi de nivel 1, AAC procedează imediat la 
limitarea, suspendarea sau revocarea autorizării organizaţiei de managementul continuității 
navigabilității, în funcţie de amploarea neconformităţii precum și, dacă este cazul, suspendarea 
sau revocarea certificatului/elor de evaluare a navigabilității aeronavei/lor ce fac subiectul 
limitării, suspendării sau revocării autorizării. Neconformităţile constatate şi decizia AAR sunt 
comunicate în cadrul ședinței de închidere a auditului. 

D. SUSPENDARE/ LIMITARE / REVOCARE 

2.12 Suspendarea autorizării de către AAC 

(1) În urma suspendării autorizării, încetează parţial sau în totalitate, pentru o perioadă de timp 
stabilită de AAC, dreptul organizaţiei de a exercita privilegiile prevăzute în domeniul de 
autorizare; 

(2)  

(3) Decizia şi motivele suspendării se comunică în scris deținătorului de certificat, urmînd ca, în 
termen de 3 zile lucrătoare de la comunicare, AAC să se adreseze în instanța de judecată. În 
caz de nerespectare a termenului stabilit, suspendarea se anulează. Decizia AAC privind 
suspendarea certificatului se aplică pînă la rămînerea definitivă şi irevocabilă a hotărîrii 
judecătoreşti. 

(4) Titularul are obligaţia de a înceta imediat efectuarea activităţilor care intră sub incidenţa 
suspendării; 

(5) Suspendarea are o durată de maxim 6 luni, perioadă în care organizaţia trebuie să facă 
dovada înlăturării cauzelor care au condus la decizia de suspendare şi a implementării de 
acţiuni corective; 

(6) Informaţiile referitoare la suspendarea autorizării se publică, în timp ut il, pe pagina web oficială 
a AAC, prin actualizarea Listei organizaţiilor autorizate Part-M_G; 

(7) Dacă în urma verificărilor efectuate, în urma unui proces de evaluare ce urmează etapele 
descrise la pct. 2.4, AAC constată că au fost înlăturate cauzele producerii neconformităţii care 
a condus la suspendarea autorizării şi au fost implementate măsurile corective 
corespunzătoare, notifică organizaţiei încetarea suspendării. 

Notă: În cazul în care organizaţia, în urma evaluării proprii, constată neconformităţi de nivel 1 privind 
desfășurarea activității conform Part M, decizia internă de încetare temporară a activității pentru care nu 
sunt îndeplinite prevederile de reglementare trebuie notificată la AAC în termen de maxim 7 zile 
calendaristice. Pentru a fi considerată acceptabilă, aceasta trebuie să conțină justificarea acestei decizii 
și informații referitoare la perioada maximă de încetare a activității (nu mai mult de 3 luni). În situaţii bine 
documentate, organizaţia poate solicita aprobarea AAC numai pentru o singură prelungire a termenului 
cu încă 3 luni. Înainte de reluarea activității, organizația trebuie să informeze AAC și să facă dovada 
înlăturării cauzelor care au condus la decizia de sistare a activității. În funcție de motivul, importanța și 
durata întreruperii, AAC decide dacă este necesară efectuarea unui audit de evaluare la facilitățile 
organizației. 
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2.13 Limitarea autorizării de către AAC 

(1) Limitarea domeniului de autorizare de către AAC constă în eliminarea din domeniul de 
autorizare al organizației a unui anumit privilegiu. Limitarea poate avea ca obiect un domeniu 
în întregime sau privilegii descrise în CAME (ex. evaluare navigabilitate); 

(2) AAC comunică în scris organizaţiei decizia de limitare, motivată, în cel mai scurt timp, dar nu 
mai târziu de 5 zile calendaristice de la data constatării neconformităţii; 

(3) Organizaţia are obligaţia de a înceta imediat efectuarea activităţilor care intră sub incidenţa 
limitării şi de a modifica în mod corespunzător conţinutul CAME; 

(4) Un exemplar al CAME, împreună cu check-listul FO-AW-CAME (Anexa 4), conţinând 
modificările rezultate în urma limitării, trebuie transmis la AAC în cel mult 7 zile calendaristice 
de la data comunicării deciziei de limitare; 

(5) AAC emite o nouă ediţie a certificatului de autorizare. La primirea noii ediţii a autorizaţiei, 
titularul are obligaţia de a returna către AAC ediţia anterioară a exemplarului certificatului de 
autorizare; 

(6) Informaţiile referitoare la limitarea autorizării se publică pe pagina web oficială a AAC 
ww.caa.md, prin actualizarea Listei organizaţiilor autorizate Part-M_G de către AAC. 

2.14 Limitarea autorizării la solicitarea organizaţiei 

(1) În cazul în care organizaţia solicită limitarea domeniului de autorizare, aceasta transmite către 
AAC o cerere în acest sens, însoţită de amendamente ale CAME şi ale procedurilor referitoare 
la activităţile din domeniul de autorizare, care să reflecte modificările solicitate; 

(2) În baza acestor documente, AAC emite o nouă ediţie a autorizaţiei, fără a mai fi necesară 
efectuarea unui audit în cadrul organizaţiei; 

(3) La primirea noii ediţii a certificatului de autorizare, titularul are obligaţia de a returna către AAC 
ediţia anterioară a exemplarului certificatului de autorizare; 

(4) Informaţiile referitoare la limitarea autorizării se publică pe pagina web oficială a AAC 
www.caa.md, prin actualizarea Listei organizaţiilor autorizate Part-M_G. 

2.15 Revocarea autorizării 

(1) În cazul suspendării în totalitate a autorizării, dacă la termenul prevăzut organizaţia nu a făcut 
dovada înlăturării cauzelor neconformităţilor care au condus la decizia suspendării, AAC 
revocă autorizarea; 

(2) Punerea în aplicare a revocării se face prin Decizia Directorului AAC. În urma revocării 
încetează definitiv şi în totalitate, privilegiile prevăzute în domeniul de autorizare; 

(3) Revocarea autorizării se motivează şi este adusă la cunoştinţă în scris organizaţiei în termen 
de 7 zile lucrătoare; 

(4) Titularul are obligaţia de a returna către AAC originalul certificatului de autorizare aflat în 
posesia sa, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea deciziei de revocare; 

(5) În situaţia în care titularul căruia i-a fost revocată autorizaţia, intenţionează reluarea activităţilor 
din domeniul de autorizare, acesta trebuie să depună la AAC o nouă cerere de autorizare, 
urmând a fi parcurs procesul de autorizare în conformitate cu prevederile Capitolului 2.A. 

2.16 Renunţarea voluntară la autorizare 

(1) În cazul în care organizaţia solicită renunţarea la autorizare, aceasta transmite către AAC o 
notificare în acest sens; 

(2) Titularul are obligaţia de a returna către AAC originalul certificatului de autorizare în termen de 
cel mult 7 zile calendaristice de la data încetării activităţilor. 



 

AAC RM DIRECŢIA NAVIGABILITATE 

Autorizarea şi supravegherea întreprinderilor de 
management al menținerii navigabilității Partea M, 

Subpartea G 

PIAC-AW-MG 

 

2.17 Contestaţii 

(1) Deciziile AAC de limitare, suspendare sau revocare reprezintă acte administrative care pot fi 
contestate conform legii. 

E. DEROGĂRI/ ABATERI DE LA PREVEDERILE PIAC 

(1) Derogările de la cerințele aplicabile ale prezentului PIAC  pot fi acordate la cererea justificată a 
organizației. Ca suport al cererii, organizația trebuie să transmită un raport privind 
managementul riscurilor induse de derogarea solicitată. 

Notă: derogările de la cerințele aplicabile ale HG 641/2019 Anexa I se tratează conform prevederilor 
legislației în vigoare. 

(2) Derogările de la cerințele aplicabile ale prezentului PIAC sunt aprobate de către AAC dacă în 
urma analizei documentelor transmise de organizație, dacă AAC constată că nu este pusă în 
pericol siguranța zborurilor. 
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Anexa 4 Lista de verificare CAME 



Anexa 1A 

Autoritatea Aeronautică Civilă a 
Republicii Moldova 

Civil Aviation Authority of the 
Republic of Moldova 

Cerere pentru/ Application for 

Autorizare Partea M Subpartea G 
Part M Subpart G approval 

autorizare initială*/modificare 
initial grant*/change 

1.  Numele înregistrat al solicitantului: 
Registered name of the applicant: 
 

2.  Denumirea comercială (dacă diferă): 
Trading name (if different): 
 

3.  Adresa(-ele) pentru care se solicită autorizarea: 
Address(-es) requiring approval: 
 

4.  Număr telefon: 
Phone No: 
 

Număr fax: 
Fax No: 
 

Adresă e-mail: 
E-mail: 
 

5.  Domeniul de activitate al organizației Partea M Subpartea G solicitat prin această cerere: 
Scope of Part M Subpart G approval relevant to this application: 
 

6.  Poziția și numele Managerului Responsabil (propus*): 
Position and name of the (proposed*) Accountable Manager: 
 

7.  Semnătura Managerului Responsabil (propus*): 
Signature of the (proposed*) Accountable Manager: 
 

8.  Adresa: 
Place: 
 

9.  Data: 
Date: 
 

Notă: 1. 
Note: 

După completare, acest formular trebuie transmis la Autoritatea Aeronautică Civilă,  
Republica Moldova, Chişinău, bd. Dacia 80/2, MD-2026 
When completed this form should be sent to Civil Aviation Authority, Republic of Moldova, 
Chisinau, Dacia 80/2, MD-2026 

  

* Se șterge ce nu este aplicabil /Delete as applicable 

  

Formular 2 AAC - Partea M Subpartea G  / CAA Form 2 – Part M Subpart G 



ANEXA 1B: GHID DE COMPLETARE A FORMULARULUI 2 AAC 

1. În titlul cererii se precizează Autorizarea Part-M_G şi scopul: autorizare iniţială sau 
modificare. 

2. Blocul 1 se completează cu denumirea completă a organizaţiei, aşa cum apare în 
documentele eliberate de Registrul de Stat al persoanelor juridice.  

3. Blocul 2 se completează cu denumirea comercială (dacă aceasta diferă de denumirea de 
la blocul 1), în caz contrar se completează cu „neaplicabil”.  

4. Blocul 3 se completează cu adresa şi datele de contact ale amplasamentului de bază în 
care sunt exercitate principalele funcții financiare și controlul operațional al activităților de 
managementul continuității navigabilității, precum şi cu adresele şi datele de contact ale 
celorlalte amplasamente unde se desfăşoară activități de managementul continuității 
navigabilității.  

5. Blocul 4 se completează cu adresa oficială, aşa cum apare în documentele eliberate de 
Registrul de Stat al persoanelor juridice.  

6. Blocul 5 se completează în cazul autorizării iniţiale cu domeniul / domeniile de autorizare 
solicitate. În cazul cererii de modificare a domeniului de autorizare se va preciza numai 
modificarea domeniului de autorizare la care se referă cererea: adăugare nou tip de 
aeronavă în domeniu, eliminare tip de aeronavă din domeniu, privilegiu partea M 
Subpartea I, adăugare organizație ce va lucra sub sistemul de calitate al organizației 
proprii, etc. În cazul în care modificarea se referă la încheierea unui contract de 
subcontractare cu o organizație CAMO, se va specifica organizația în cauză, implicit 
numărul autorizării (se va lua ca model tabelul din pag. 2 a formularului 14 AAC).  

7. Blocul 6 se completează cu funcţia şi numele managerului responsabil acceptat / propus.  

8. Blocul 8 va conține semnătura managerului responsabil*  

9. Blocurile 9 şi 10 se completează cu locul, respectiv data cererii.  

 

* în cazul schimbării managerului responsabil se completează un nou formular CAA Form 2 și 
se modifică documentele corespunzătoare 



Anexa 2A 

 

AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ A REPUBLICII MOLDOVA 
CIVIL AVIATION AUTHORITY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA 

Detalii privind personalul de conducere necesar a fi acceptat, după cum este specificat în 
Partea …… 
Details of Management Personnel required to be accepted as specified in Part- 

Organizația/ Numărul aprobării..................................................................... 
Organisation/ Approval Number 

1. Nume / Name: 

 
2. Funcţia /Position: 

 

3. Calificări relevante pentru funcţia de la pct.(2)/ Qualifications relevant to the item (2) 
position: 
 
 
 
 
 
 
4. Experienţa de lucru relevantă pentru funcţia de la pct.(2): 
Work experience relevant to the item (2) position: 
 
 
 
 
 
Semnătura: 
Signature: 
 

Data:  
Date: 

După completare, acest formular se va transmite în regim de confidenţialitate la AAC RM 
On completion, please send this form under confidential cover to the CAA RM 

Se va utiliza numai de către AAC 
CAA use only 

Numele şi semnătura personalului autorizat al AAC, care acceptă această persoană: 
Name and signature of authorised CAA staff member accepting this person: 

Semnătura: 
Signature: 
 

Data: 
Date: 

Numele: 
Name: 
 

Birou: 
Office: 

Formular 4 AAC/ CAA Form 4 



ANEXA 2B: GHID DE COMPLETARE A FORMULARULUI 4 AAC 

1. În titlul cererii se completează numărul Anexei (Part-M_G/Part M_I) la HG 641/2019 
pentru care este formulată cererea de acceptare a personalului nominalizat în funcţii de 
conducere. 

2. Blocul 1 se completează cu numele şi prenumele persoanei nominalizate. 

3. Blocul 2 se completează cu funcţia în cadrul organizaţiei şi corespondentul ca funcție 
nominalizată specificat în Part-M_G art. M.A.706 și M.A. 707. 

4. Blocul 3 se completează cu calificările relevante ale persoanei nominalizate pentru 
funcţia de la blocul 2. Cerinţele minime sunt precizate în Anexa 2C coloana „Cunoştinţe / 
calificări relevante”). 

5. Blocul 4 se completează cu următoarele informaţii privind experienţa practică relevantă a 
persoanei nominalizate: 

perioada (de la / până la) - funcţia deţinută - organizaţia 

Cerinţele minime sunt precizate în Anexa 2C coloana „Experienţă generală şi specifică”). 

6. Cererea trebuie semnată şi datată de către persoana nominalizată. 



Anexa 2C 

Personal de conducere 
Bloc 2 – Formular 4 AAC 

 

Cunoștințe/ calificări relevante postului – Bloc 3 - Formular 4 
AAC 

Experiență generală și specifică 
Bloc 4 - Formular 4 AAC 

Cerință Dovezi obiective pentru Cerință 
Dovezi obiective 

pentru 

Manager CAMO 
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1. Cunoștințe generale ale 
sistemului de calitate.  
2. FTS - dacă organizaţia este 
implicată în managementul 
continuităţii navigabilității 
aeronavelor mari - Faza 
1+Faza 2+pregătire continuă.  
3.Cunoaşterea părţilor 
relevante din cerinţele şi 
procedurile operaţionale.  
4.Cunoaşterea specificaţiilor 
de operare ale deţinătorului de 
AOC (dacă este cazul).  
5.Cunoştiinţe ale manualului 
operațional (dacă este cazul).  
6. Studii superioare tehnice 
relevante sau o calificare ca 
personal tehnic de întreţinere 
aeronave, cu un curs de 
calificare în domeniul aviaţiei 
acceptat de AAC. 
7. Nu este angajat într-o 
organizație Part 145 
contractată (nu se aplică 
atunci când operatorul și 
organizația autorizată conform 
Part 145 este aceiași)  

Demonstrarea cunoștințelor ref. la  
- sisteme de calitate;  
- CAME;  
- PART M_G și orice alte cerințe 
asociate (legislație de aviație);  
- standarde/metode de întreținere;  
- cerinţe şi proceduri operaţionale, 
specificaţii AOC, manualul 
operațional.  
Instruire pentru FTS – Faza 1, 
Faza 2. 
Instruire pentru tipurile relevante 
de aeronave din domeniul de 
autorizare dobândită în urma unui 
curs de instruire în cadru 
organizat. Cursul trebuie să fie, 
cel puțin, la nivelul 1 
(familiarizare) din Partea 66 
(pentru baloane şi alte aeronave 
cu MTOW≤2730kg cursul poate fi 
înlocuit prin demonstrarea 
cunoştinţelor prin dovezi obiective 
sau pe baza unei evaluări 
efectuate de AAC).  
Declaraţie pe propria răspundere 
pentru neimplicarea în Partea 145  
(se poate accepta de către AAC 
pe baza dovezilor obiective prin 
care se demonstrează că nu 
există altă persoană competentă 
pentru a exercita această funcție)  

M.A.706 (g)  
Experiență generală 
și experiență 
relevantă în 
managementului 
continuităţii 
navigabilităţii  

Experiență practică 
și competență în 
aplicarea 
standardelor de 
siguranță în aviație și 
a practicilor de 
operare în siguranţă:  
5 ani experienţă 
relevantă în 
domeniu, din care 
cel puţin 2 ani în 
aviaţia civilă, pe o 
funcţie 
corespunzătoare 
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Personal de conducere 
Bloc 2 – Formular 4 AAC 

 

Cunoștințe/ calificări relevante postului – Bloc 3 - Formular 4 
AAC 

Experiență generală și specifică 
Bloc 4 - Formular 4 AAC 

Cerință Dovezi obiective pentru Cerință 
Dovezi obiective 

pentru 

Manager Calitate 
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1. Curs de pregătire în 
domeniul asigurării calităţii.  
2. FTS - dacă organizaţia este 
implicată în managementul 
continuităţii navigabilității 
aeronavelor mari - Faza 1  

Demonstrarea cunoștințelor ref. 
la:  
- CAME;  
- PART M_G și orice alte cerințe 
asociate (legislație de aviație);  
- standarde/metode de întreținere.  
Instruire pentru FTS – faza 1.  
Instruire ref. la tehnici de audit . 

M.A.706 (g)  
Experiență generală 
și experiență 
relevantă în 
managementului 
continuităţii 
navigabilităţii  

Experiență practică 
și competență în 
aplicarea 
standardelor de 
siguranță în aviație și 
a practicilor de 
operare în siguranţă  
(min 2 ani)  
3 ani experiență 
relevantă în 
domeniul calităţii  

Personal 
evaluare 
navigabilitate 
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1. FTS - dacă organizaţia este 
implicată în managementul 
continuităţii navigabilității 
aeronavelor mari,- Faza 1+ 
Faza 2+pregătire continuă.  
2. Studii superioare de 
specialitate relevante sau o 
calificare ca personal tehnic 
de întreţinere aeronave.  
3. Pregătire formală de 
întreținere aeronautică.  
4. Deţinerea unei poziţii 
asemănătoare în organizaţie.  
5. Cunoaşterea părţilor 
relevante din cerinţele şi 
procedurile operaţionale (dacă 
este cazul). 

Instruire pentru:  
- părţi relevante ale 
reglementărilor de navigabilitate 
continuă și inițială; 
- cerinţe şi proceduri operaţionale, 
specificaţii AOC, manualul 
operațional;  
- CAME;  
- FTS – Faza 1, Faza 2 (CDCCL); 
- curs de familiarizare pentru 
tipurile relevante de aeronave.  
Licenţă de personal tehnic 
aeronautic sau dovezi ale 
absolvirii unor studii superioare de 
aviaţie (poate fi înlocuita cu 
adăugarea a 5 ani de experienţă 
pentru aeronavele cu MTOW≥ 
2730kg şi 4 ani pentru aeronavele 
cu MTOW≤ 2730kg). 

M.A.707 (a)  
Experiență generală 
și experiență 
relevantă în 
managementului 
continuităţii 
navigabilităţii  

5 ani experienţă 
recentă în CAMO 
pentru aeronavele 
folosite în transport 
comercial şi cu 
MTOW≥ 2730kg, 
exceptând 
baloanele.  
3 ani experienţă 
recentă în CAMO 
pentru aeronave 
care nu sunt folosite 
în transport 
comercial cu 
MTOW≤ 2730kg şi 
baloane.  
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AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ A REPUBLICII MOLDOVA 
CIVIL AVIATION AUTHORITY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA 

CERTIFICAT DE AUTORIZARE A ÎNTREPRINDERII DE MANAGEMENT AL MENȚINERII NAVIGABILITĂȚII 
CONTINUING AIRWORTHINESS MANAGEMENT ORGANISATION APPROVAL CERTIFICATE 

Referință / Reference: MD.MG.XXXX (ref. AOC MD XXX) 
În conformitate cu Codul aerian al Republicii Moldova nr. 301/2017 și cu Hotărârea Guvernului RM nr. 641/2019 (HG 641) în 
vigoare și în baza condițiilor specificate mai jos, Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova certifică prin prezentul 
Pursuant to Aviation Code of the Republic of Moldova No. 301/2017 and to Government Decision No. 641/2019 (GD 641) for the time being 
in force and subject to the condition specified below, the Civil Aviation Authority of the Republic of Moldova hereby certifies 

Numele organizației 
Adresa organizației 

ca întreprindere de management al menținerii navigabilității în conformitate cu Secțiunea A, Subratea G a Anexei I (Partea 
M) a HG 641, autorizată să administreze menținerea navigabilității aeronavelor înscrise în domeniul de autorizare anexat și, 
când este prevăzut, să emită recomandări și certificate de evaluare a navigabilității după efectuarea unei evaluări de 
navigabilitate așa cum este specificat la punctul M.A.710 din Anexa I (Partea M) și, când este prevăzut, să emită autorizații 
de zbor așa cum este specificat la punctul M.A.711(c) din Anexa I (Partea M) la aceeași reglementare.  
as a continuing airworthiness management organisation in compliance with Section A, Subpart G of Annex I (Part-M) of GD 641, approved to 
manage the continuing airworthiness of the aircraft listed in the attached schedule of approval and, when stipulated, to issue 
recommendations and airworthiness review certificates after an airworthiness review as specified in point M.A.710 of Annex I (Part-M), and, 
when stipulated, to issue permits to fly as specified in point M.A.711(c) of Annex I (Part-M) of the same Decision. 
CONDIȚII / CONDITIONS 
1.  Această autorizare este limitată la cele specificate în secțiunea domeniului de autorizare din manualul de prezentare a 

întreprinderii de management al menținerii navigabilității așa cum este menționat în Secțiunea A, Subpartea G din 
Anexa I (Partea M) la HG 641. 
This approval is limited to that specified in the scope of approval section of the approved continuing airworthiness management 
exposition as referred to in Section A, Subpart G of Annex I (Part-M) of GD 641. 

2.  Această autorizare necesită conformarea cu procedurile specificate în manualul de prezentare a întreprinderii de 
management al menținerii navigabilității aprobat în conformitate cu Subpartea G din Anexa I (Partea M) la HG 641. 
This approval requires compliance with the procedures specified in the continuing airworthiness management exposition approved in 
accordance with Subpart G of Annex I (Part-M) to GD 641. 

3.  Această autorizare este valabilă atâta timp cât întreprinderea de management al menținerii navigabilității autorizată 
rămâne în conformitate cu Anexa I (Partea M) la HG 641. 
This approval is valid whilst the approved continuing airworthiness management organisation remains in compliance with Annex I (Part-
M) to GD 641. 

4.  Acolo unde întreprinderea de management al menținerii navigabilității contractează sub sistemul propriu de calitate 
servicii de la o/mai multe organizație(-i), această autorizare rămâne valabilă atâta timp organizația(-iile)își îndeplinește 
(îndeplinesc) obligațiile contractuale. 
Where the continuing airworthiness management organisation contracts under its Quality System the service of an/several 
organisation(s), this approval remains valid subject to such organisation(s) fulfilling applicable contractual obligations. 

5.  Sub rezerva respectării condițiilor 1-4 de mai sus, această autorizare trebuie să rămână valabilă pentru o perioadă 
nelimitată, cu excepția cazului în care autorizarea a fost anterior restituită, înlocuită, suspendată sau revocată. 
Subject to compliance with the conditions 1 to 4 above, this approval shall remain valid for an unlimited duration unless the approval has 
previously been surrendered, superseded, suspended or revoked. 
 În cazul în care prezentul formular este folosit și pentru titularii unui certificat de operator aerian (AOC), la referință se 

adaugă numărul AOC, în plus față de numărul standard, iar condiția 5 se înlocuiește cu următoarele condiții 
suplimentare:  
If this form is also used for licenced air carriers in accordance with Regulation (EC) No 1008/2008, the Air Operator Certificate (AOC) 
number shall be added to the reference, in addition to the standard number, and the condition 5 shall be replaced by the following extra 
conditions: 

6.  Această autorizare nu constituie autorizare de a opera tipurile de aeronave prevăzute la punctul 1. Autorizarea de 
operare a aeronavelor este Certificatul de operator aerian (AOC). 
This approval does not constitute an authorisation to operate the types of aircraft referred in paragraph 1. The authorisation to operate 
the aircraft is the AOC. 

7.  Expirarea, suspendarea sau revocarea AOC atrage în mod automat nulitatea prezentei autorizări în legătură cu 
înmatriculările aeronavelor specificate în AOC, cu excepția cazurilor în care Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii 
Moldova declară în mod explicit contrariul. 
Termination, suspension or revocation of the AOC automatically invalidates the present approval in relation to the aircraft registrations 
specified in the AOC, unless otherwise explicitly stated by the Civil Aviation Authority of the Republic of Moldova. 

8.  Sub rezerva respectării condițiilor 1-4 de mai sus, această autorizare trebuie să rămână valabilă pentru o perioadă 
nelimitată, cu excepția cazului în care autorizarea a fost anterior restituită, înlocuită, suspendată sau revocată. 
Subject to compliance with the previous conditions, this approval shall remain valid for an unlimited duration unless the approval has 
previously been surrendered, superseded, suspended or revoked. 

Data primei eliberări: / Date of original issue: 
Semnătura: / Signed: 
Data prezentei revizii: / Date of this revision: Nr. Revizie: / Revision No: 
Pentru  Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova: 
For the Civil Aviation Authority of the Republic of Moldova: 

Formular 14 AAC, ed. 01 / CAA Form 14, ed. 01 
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DOMENIUL DE AUTORIZARE 
AL ÎNTREPRINDERII DE MANAGEMENT AL MENȚINERII NAVIGABILITĂȚII 

CONTINUING AIRWORTHINESS MANAGEMENT ORGANISATION 
APPROVAL SCHEDULE 

Referință / Reference: MD.MG.XXXX 
(ref. AOC MD XXX) 

[DENUMIREA ȘI ADRESA COMPANIEI] 
[COMPANY NAME AND ADDRESS] 

      

 

Tip/serie/grup aeronavă 
Aircraft type/series/group 

Autorizată să 
evalueze 

navigabilitatea 
Airworthiness 

review authorised 

Autorizată să 
emită Autorizații 

de zbor 
Permits to fly 

authorised 

Organizația(-iile) care 
lucrează sub sistemul 

calității 
Organisation(-s) working 

under quality system 

 

  [DA/NU] (*) 
[YES/NO] (*) 

[DA/NU] (*) 
[YES/NO] (*) 

  

  [DA/NU] (*) 
[YES/NO] (*) 

[DA/NU] (*) 
[YES/NO] (*) 

  

  [DA/NU] (*) 
[YES/NO] (*) 

[DA/NU] (*) 
[YES/NO] (*) 

  

  [DA/NU] (*) 
[YES/NO] (*) 

[DA/NU] (*) 
[YES/NO] (*) 

  

      
 
Acest domeniu de autorizare se limitează la cele specificate în domeniul de autorizare cuprins în specificațiile de 
management al menținerii navigabilității, secțiunea …….. 
This approval schedule is limited to that specified in the scope of approval contained in the approved Continuing 
Airworthiness Management Exposition section ………… 

Referința specificațiile de management al menținerii navigabilității: 
Continuing Airworthiness Management Exposition Reference: 

Data ediției inițiale: 
Date of original issue: 

L.Ș. / Stamp 
Semnătura: 
Signed: 

Data acestei revizii: 
Date of this revision: 

Revizia nr.: 
Revision No.: 

Pentru AAC RM / For CAA RM 

Formular 14 AAC, ed. 01 / CAA Form 14, ed. 01 

 

(*) A se șterge, după caz, dacă întreprinderea nu este autorizată. 
(*) Delete as appropriate if the organisation is not approved. 
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Secțiunea 1. GENERALITĂȚI 

1.1 Scop și aplicabilitate 

 

Scopul prezentului document este furnizarea unui instrument pentru facilitarea documentării 

conformării specificațiilor întreprinderii de management al menținerii navigabilității (CAME) cu cerințele 

de reglementare aplicabile. Prezentul document este complementar cerințelor Hotărârii de Guvern nr. 

641 din 17.12.2019, Anexa I (Partea M) și nu înlocuieşte, nu modifică, nu generează şi nu permite 

abateri de la cerinţele definite în regulament. 

 

Documentul include toate informațiile relevante conținute în M.A.704 și AMC/GM aferente, cuprinzând 

pentru fiecare capitol un conținut minim al subiectelor ce trebuie tratate în cadrul CAME.  

 

Documentul este destinat:  

- Întreprinderilor de management al menținerii navigabilității Partea M (CAMO) din RM – ca 
material de îndrumare pentru întocmirea CAME și pentru a demonstra că CAME corespunde 
cerințelor aplicabile; 

- AAC RM – ca document de verificare utilizat în procesul de aprobare a CAME.  
 

1.2 Instrucțiuni de completare 

Întreprinderea de management al menținerii navigabilității completează Secțiunea 3 a prezentului 

document, după cum urmează: 

- Informații generale referitoare la  întreprindere, referință nr. autorizare, etc; 

- în rubrica ”Conf.”  bifează cu √ pentru conformare, X pentru neconformare și NA  în cazul în 

care anumite secțiuni/ capitole nu sunt aplicabile în cadrul întreprinderii;  

- în rubrica ”Observații/ Ref. CAME” înregistrează referințe încrucișate la alte capitole CAME, 

la proceduri dezvoltatoare, instrucțiuni sau alte  documente, anexe, formulare asociate, la liste 

care sunt gestionate separat și orice alte observații considerate necesare pentru a documenta 

conformarea; 

- managerul calitate semnează și datează  finalizarea evaluării interne. 

Notă: Secțiunea 3 a prezentului document, completată corespunzător, se transmite la AAC odată cu 

specificațiile întreprinderii de management al menținerii navigabilității sau amendamente ale acestora. 

Rubrica ”AAC RM” din Secțiunea 3  este utilizată de inspectorii AAC pentru înregistrarea rezultatului 

analizei conformării conținutului CAME cu prevederile reglementării. AAC bifează cu √ pentru 

conformare, X pentru neconformare și NA în cazul în care anumite secțiuni/ capitole nu sunt aplicabile 

în cadrul întreprinderii.  

Secțiunea 4 ”Rezultatul evaluării AAC RM a conformării conținutului CAME cu cerințele de 

reglementare aplicabile”, este completată de inspectorii AAC, ca o concluzie a evaluării efectuată 

asupra specificațiilor transmise spre aprobare. 

Notă. În cazul amendamentului manualului CAME se completează/ analizează doar punctele  

din formular ce se refera la amendament. În cazul în care amendamentul vizează nu mai 

mult de 5 elemente din lista de verificare se permite înlocuirea listei de verificare cu o 

simplă descriere a amendamentului CAME. 
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Secțiunea 2. CAME 

 
În scopul standardizării și pentru a facilita întocmirea CAME de către întreprinderea Partea M_G, AAC 

recomandă adoptarea formatului CAME descris în prezentul document. Întreprinderea de 

management al menținerii navigabilității trebuie să particularizeze memoriul pentru a descrie cât mai 

fidel practicile și procedurile proprii, adăugând pagini și/sau paragrafe, după cum este necesar pentru 

demonstrarea conformării cu cerinţele Partea M. 

Întreprinderea poate alege să utilizeze un alt format decât cel descris în prezentul document atât timp 

cât toate secțiunile aplicabile ale reglementării sunt tratate și referite. 

Modul de întocmire al procedurilor detaliate descrise în CAME, trebuie să respecte cerinţele 

standardului sistemului de calitate. Întreprinderea trebuie să întocmească procedurile astfel încât 

acestea să poată răspunde precis la următoarele întrebări: ce trebuie făcut? cine face? când face? 

unde face? cu ce face? cum face? ce înregistrări/formulare utilizează? 

O structura posibilă a unei proceduri poate fi: scop, domeniu, terminologie şi abrevieri, documente de 

referință, descrierea procedurii, înregistrări / formulare, responsabilităţi, anexe. 

 
2.1 Formatul CAME  
 

CAME poate fi întocmit în format electronic sau pe hârtie.  

 

Recomandări:  

Pentru varianta pe hârtie: utilizarea hârtiei albe format A4, îndosariere cu separatoare de capitole. 

Pentru formatul electronic: format .pdf (o variantă tipărită ar trebui transmisă la AAC pentru a 

facilita analiza documentului), cu semnătura digitală. 

Limba utilizată pentru întocmirea acestuia trebuie să fie limba română sau engleză. Se acceptă 

întocmirea bilingvă a manualului cu mențiunea că aprobarea manualului se referă la varianta în limba 

română. 

 
2.2 Structura CAME 
 
Manualul poate fi întocmit ca un document unic sau poate consta din mai multe documente separate.  
Ca document unic, CAME, întocmit conform cerințelor p. M.A. 704 din HG 641/2019, trebuie să 
conțină toate informațiile solicitate pentru  a demonstra conformarea cu reglementările aplicabile, 
inclusiv procedurile detaliate de întreținere și ale sistemului calității.  
 

În cazul în care CAME se constituie în mai multe documente separate, trebuie să conțină cel puțin 

informațiile solicitate în AMC M.A. 704 punctele 0.1 – 0.6 (referitoare la Management). Materialele 

adiționale pot fi publicate ca documente separate, dar trebuie să fie referite în CAME. 

 

În acest caz: 

 CAME trebuie să conțină referințe încrucișate la proceduri, documente, anexe, formulare 
asociate sau la liste care sunt gestionate separat (ex: procedura de utilizare a jurnalului tehnic 
de bord al aeronavei, lista personalului de evaluare a navigabilității continue, lista 
întreprinderilor de întreținere contractate, lista sub-contractorilor, etc);  

 toate documentele asociate trebuie să îndeplinească aceleași cerințe ca cele descrise pentru 
CAME și trebuie supuse aprobării AAC odată cu CAME. 
În acest caz CAME va conține un minim de informații care să demonstreze conformarea cu 

reglementările aplicabile. Un capitol CAME care doar referă o procedură asociată nu este 

acceptabil.   

În cazul în care anumite secțiuni definite în AMC M.A.704 nu sunt aplicabile în cadrul întreprinderii, 

acest lucru trebuie menționat în CAME. 



Anexa 4 
 

CHECKLIST  CAME  PART M_G  
conform AMC M.A.704 și Anexa V la AMC M.A.704 

 

 

   Pag. 3 / 24 

       P ag. 3 / Formular FO-AIR-MG-02, ed. 01 

 
2.3 Gestionarea CAME 

 
Pentru monitorizarea corespunzătoare a aprobării este esențial ca întreprinderea să identifice clar atât 

ediția inițială a manualului cât și toate amendamentele ulterioare. Orice modificare a CAME aprobat 

trebuie să fie identificată prin: 

 Un nou număr al ediției și/sau reviziei; 

 O nouă dată a ediției și/sau reviziei; 

 Marcarea clară a textului modificat în cadrul fiecărui capitol (ex. utilizând bare 
verticale, punând în evidență cu o anumită culoare textul modificat, etc.). 

 

Capitolul 0.6 al CAME trebuie să detalieze metodele stabilite pentru identificarea  modificărilor. 

 

Exemple: 

 

1. CAME identificat cu număr de ediție și număr de revizie 
 

În acest caz, la fiecare modificare a ediției, numărul reviziei pornește din nou de la ”0”.  

Procedura 0.6 va menționa criterii de creștere a numărului ediției. Se pot adopta diverse criterii 

cum ar fi: 

  

 la ”x” revizii se crește numărul ediției manualului  

 la modificarea a 25% din conținut se crește numărul ediției,  

 modificările minore sunt identificate prin modificarea numărului reviziei iar modificările 
majore prin modificarea numărului ediției, etc. 

 
Numărul ediției Data ediției Numărul reviziei Data reviziei 

 

1 (inițială) 

 

20/11/2011 

0 20/11/2011 

1 17/02/2012 

2 25/10/2012 

 

2 

 

20/12/2012 

0 20/12/2012 

1 05/03/2013 

2 15/08/2013 

    

 
2. CAME identificat doar cu numărul reviziei (sau ediției). Această soluție este mai puțin flexibilă 

având în vedere că orice modificare a CAME va fi identificată doar prin modificarea numărului 
reviziei (sau ediției). 

 
Fiecare pagină a CAME trebuie identificată după cum urmează: 

 Numele întreprinderii; 

 Numele documentului ( CAME); 

 Numărul ediției / reviziei CAME și data; 

 Capitolul CAME; 

 Numărul paginii. 
 

La începutul volumului, prima pagină a CAME trebuie să specifice: 

 Specificațiile întreprinderii de management al menținerii navigabilității și codul 
documentului; 

 Numele întreprinderii (așa cum e definit în certificatul de autorizare); 

 Adresa, telefon, fax, e-mail al sediului principal al întreprinderii; 

 Numărul exemplarului CAME conform listei de distribuție; 
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 Referința aprobării întreprinderii PART M_G; 

 Aprobarea internă a documentului; 
 

2.4 Declarația Managerului Responsabil 
 

Înainte de transmiterea CAME spre aprobare la AAC, managerul responsabil trebuie să semneze 
declarația conținută în capitolul 0.1, confirmând astfel că a citit documentul și înțelege 
responsabilitățile ce îi revin. In cazul schimbării Managerului Responsabil, noul manager trebuie să 
semneze declarația și un amendament al manualului trebuie transmis spre aprobare la AAC. Când 
managerul responsabil nu este directorul executiv (CEO) al întreprinderii, atunci CEO va contrasemna  
declarația. 
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Secțiunea 3    EVALUARE CONȚINUT CAME 

 

Referința CAME  Ed./ rev. / data  

Denumirea întreprinderii  Autorizare întreprindere nr.  

Transmis de (nume și prenume)  Semnătura  

 
 

Conf. Conținut Referință reglementare/ notă explicativă Observații/ Ref. CAME AAC 

 PAGINA DE GARDĂ    

☐ Memoriul de prezentare a întreprinderii de management al menținerii navigabilității 
PART M  

   

☐ Codul documentului    

☐ Numele oficial al întreprinderii așa cum este definit  în Formularul 14 AAC    

☐ Referința aprobării întreprinderii CAMO    

☐ Numărul exemplarului distribuit     

☐ Aprobare internă a manualului, (incluzând cel puțin  numele în clar și semnăturile 
managerului CAMO și calitate): 
  
☐ Declarația aprobării interne; 

☐ Titlul, nume, data și semnătură (manager calitate și manager CAMO). 

   

☐ Informații întreprindere: 
o adresa locațiilor aprobate (adresa juridică, adresa oficiului central) 
o adresa de e-mail  
o număr telefon 
o număr fax 
o adresa de e-mail a managerului responsabil 

Part M.A.704 (a)  
Anexa V la AMC M.A.704 
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Conf. Conținut Referință reglementare/ notă explicativă Observații/ Ref. CAME AAC 

 INTRODUCERE    

☐ Cuvânt înainte    

☐ Cuprins     

☐ Lista paginilor efective    

☐ Lista edițiilor / amendamentelor sau înregistrarea reviziilor     

☐ Scrisoare de aprobare AAC      

☐ Rezumatul modificărilor    

☐ Data efectivă a reviziei curente: 

☐ Data efectivă este data la care amendamentul introdus intră în vigoare  

☐ Data efectivă poate fi stabilită înainte de aprobarea finală a manualului CAME                 
sau după, pentru a acorda timp suficient de a încorpora amendamentul. 

   

☐ Lista de distribuție: 

☐ Număr copii CAME  

☐ Locații 

☐ Deținător 

☐ Formatat (CD-ROM, hârtie etc.) 

   

☐ Abrevieri, terminologie și definiții    

☐ Lista ”Cross reference” a manualului CAME cu Anexa V la AMC M.A.704    

     

 PART 0 GENERAL    

☐ 0.1 Declarația managerului responsabil  
Când managerul responsabil nu este directorul executiv (CEO) al întreprinderii atunci 
CEO va contrasemna  declarația 

M.A.704 (a) 1.   
AMC M.A.704 0.1 
AMC M.A.706 (a) 

  

☐ 0.2 Informații generale 

☐ Descrierea întreprinderii 

☐ Relații cu alte întreprinderi: 
o Compania mama/filiale; 
o Consorțiu; 
o Legătura cu proprietarul aeronavei (lor) (contract de închiriere, titlu de 

deținere). 

M.A. 201 / AMC. M.A. 201/ GM M.A. 201 
 
M.A.703 (c)  
M.A.704 (a)  
AMC M.A.704 0.2 
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Conf. Conținut Referință reglementare/ notă explicativă Observații/ Ref. CAME AAC 

☐ Domeniul de autorizare al întreprinderii (M.A.703 (c) / M.A.704 (a) 2.) - aeronave 
gestionate):  
o Tipuri de aeronavă; 
o Număr aeronave pe fiecare tip; 
o Înmatriculare aeronave; 
o Lista programelor de întreținere / “generic” și “baseline”;  
o Proprietar/operator; 
o Referință contract CAMO (dacă este aplicabil). 

☐ Tipul de operațiuni aeriene (CAT, SPO, ATO, NCC, NCO, SPA, etc.) 
Nota 1: este important să se identifice care aeronavă este gestionată de CAMO pentru 
a se stabili dacă aceasta rămâne sau nu în mediu controlat și când aeronava este 
eliminată din Certificatul de operator aerian dar continua să fie gestionată de CAMO.   

☐ 0.3 Personal nominalizat     

☐  Manager responsabil;  

☐ Persoana nominalizată pentru activități de managementul navigabilității continue  
(manager CAMO - deținător Formular 4 AAC);  

☐ Coordonare activități CAMO (responsabilitatea pentru toate activitățile descrise în 
Partea M revine persoanelor care fac parte din întreprindere); 

☐ Persoana nominalizată pentru asigurarea calității; 

☐ Persoana (persoanele) nominalizată(e) pentru evaluarea navigabilității - Formular 4 
AAC; 

☐ Persoana (persoanele) nominalizată (e) pentru emiterea Permisului de zbor; 

☐ Sarcini și responsabilități  
o Manager Responsabil (asigură că toate activitățile sunt finanțate și executate 

conform standardelor în vigoare); 
o Manager CAMO;  
o Manager Sistem Calitate; 
o Personal evaluare navigabilitate (AR); 
o Personal autorizat să extindă ARC; 
o Personal autorizat să emită Permis de zbor; 

☐ Procedura de delegare (atribuții delegate, perioadă de timp);  

M.A.704 (a) / AMC M.A.704 
Anexa V la AMC M.A.704 
M.A.706 (a)(b)(c)(d)(e)(f) (i)(j) 
AMC M.A.706 (a)(e)(f)(i) 
M.A. 707 (a)(b)(d) 
AMC M.A. 707(a)(b) 
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Conf. Conținut Referință reglementare/ notă explicativă Observații/ Ref. CAME AAC 

☐ Titlul și numele persoanelor nominalizate în funcții de conducere (personalul de 
evaluare navigabilitate și cel autorizat să extindă certificatul de evaluare poate fi 
listat în capitolul 5.2); 

☐ Resurse umane și politica de instruire: 
o Resurse umane;  
o Politica de instruire (cum se evaluează necesitatea instruirii, cum se evaluează 

pregătirea inițială și recurentă, modul de înregistrare);  
o Planul om-ore manoperă pentru task-urile de menținere a navigabilității (pentru 

a demonstra că numărul de persoane desemnate să efectueze activitatea CAMO 
este adecvat);  
 toate activitățile, inclusiv activitățile ce nu sunt efectuate sub autorizarea 

Part M_G; 
 inclusiv întreprinderile subcontractate (dacă este cazul). 

Nota 2: Planul om-ore manoperă pentru task-urile de menținere a navigabilității 
trebuie să demonstreze că numărul de persoane desemnate să efectueze activitatea 
CAMO este adecvat. 

☐ 0.4 Organizarea întreprinderii 

☐ Organigrama generală a întreprinderii; 

☐ Organigrama CAMO (persoanele acceptate prin Form 4 trebuie identificate). 

M.A.704 (a) 4. / AMC 704 (a) 
Anexa V la AMC M.A.704 

  

☐ 0.5 Procedura de notificare AAC referitoare la modificările activităților/ 
autorizării/locației/personalului întreprinderii CAMO 

☐ Modificări 
o Nume și locație întreprindere; 
o Locații adiționale ale întreprinderilor; 
o Grupul de persoane specificate în 0.3;  
o Operațiuni, facilități, proceduri, scopul activității,  aranjamente tehnic și 

personal, dacă acestea pot afecta autorizarea CAMO; 

☐ Notificare AAC înainte ca modificările să aibă loc 

M.A.713 / AMC M.A.713   

☐ 0.6 Proceduri de amendare a manualului de management al navigabilității continue 
(inclusiv procedura de aprobare indirectă) 

☐ Persoana responsabilă amendare CAME; 

M.A.704 (a) 8. (b)(c) / AMC 1 M.A. 704 
Anexa V la AMC M.A.704 
M.A.712 (a) / AMC M.A.712 (a) 1. & 2.  
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☐ Surse ale modificărilor propuse spre amendare; 

☐ Procesul intern de aprobare: 
o Verificarea și validarea procedurilor amendate înainte de utilizare (AMC 

M.A.712(a)2); 
o Asumarea paginii de aprobare internă, prin semnătură,  de către managerul 

CAMO și Managerul Sistemului Calitate.  

☐ Procedura de lucru după aprobarea AAC: 

 Definirea amendamentelor minore ale manualului ce pot fi aprobate intern 
de către întreprindere, fără aprobarea AAC, și procedura de lucru în cadrul 
întreprinderii (persoana responsabilă, asumare, trimitere amendament spre 
acceptare la AAC, introducere amendamente, informare întreprindere, etc.); 
procedura de aprobare indirectă va fi detaliată în manualul CAME si aprobata 
de AAC, după primul ciclu de 2 ani de al autorizarea inițială a întreprinderii);  

 Sumarul modificărilor, inclusiv documentele de nivel inferior ("lower order");  

 Data efectivă a amendamentului;  

 Revizuire CAME (AMC M.A.712 (a) 1.). 

☐ 0.7 Unități de lucru 

☐ Sediul statutar; 

☐ Sediul real (oficiul central, alte locații); 

☐ Descriere generală (dispunerea spațiilor); 

☐ Spații/Birouri  pentru: 
o Planificare; 
o Engineering; 
o Înregistrări tehnice; 
o Calitate; 

☐ Depozitare/Arhivare/Bibliotecă 

M.A.704 (a) 6   

     

 PART 1 PROCEDURI ALE MANAGEMENTULUI MENȚINERII NAVIGABILITĂȚII    

☐ 1.1 Utilizarea sistemului tehnic de bord al aeronavei și aplicarea MEL, și/sau 
sistemul de înregistrare a menținerii navigabilității 

☐ Sistemului tehnic de bord al aeronavei  și/sau înregistrări CAMO: 

M.A.301 2. / AMC M.A.301-2 M.A. 403(b) 1. 
(d)  
M.A.708 (b) 4. 6. & 8.   
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o Generalități și conținut;  
o Instrucțiuni de folosire; 
o Aprobare JTB (după caz); 

☐ Aplicare MEL/CDL: 
o General; 
o Proceduri MEL/CDL;  
o Categorii MEL (clasificare și principii ale managementului rectificării defectelor 

înscrise în MEL); 
o Aplicare MEL/CDL de către personalul de întreținere; 
o Aplicare MEL/CDL  de către echipaj (dacă este cazul); 
o Acceptare de către echipaj; 
o Admiterea la zbor de către echipaj în conformitate cu MEL/CDL; 
o Gestionarea limitărilor în timp a defectelor amânate conform MEL; 
o Depăşiri ale intervalului de timp stabilit de categoria MEL (ORO.MLR.105) 

(pentru B, C și D) 
Nota 3: Lista echipamentului minim (MEL) este un document operațional gestionat de 
operator prin Direcția operațiuni de zbor în baza MMEL, implicarea întreprinderii 
CAMO fiind la dezvoltarea procedurilor de întreținere asociate fiecărei poziții de MEL. 

ORO.MLR.105 
M.A. 305 
M.A. 306 

☐ 1.2 Program de întreținere - dezvoltare și amendare 

☐ Generalități, scopul programului de întreținere; 

☐ Format și conținut; 

☐ Dezvoltare: 
o Surse utilizate (MPD, MRB, AMM, etc); 
o Responsabilități (responsabil pentru dezvoltarea și amendarea programului de 

întreținere); 
o Procedura de evaluare periodică; 
o Conformarea programului  cu tipul de operațiuni desfășurate; 
o Amendamente program de întreținere (existența unui sistem pentru a se asigura 

de amendarea la zi a programului de întreținere și documentele folosite în 
procesul de amendare); 

o Acceptarea de către autoritate (responsabil transmitere amendament la AAC 
conform unei proceduri acceptabile AAC). 

M.A.302 (a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h)(i) / AMC 
M.A.302 (a)(d)(e)(f)(h)(i)  
GM M.A.201(e), M.A.302(h) și M.A.901(l) / 
Anexa I  AMC M.A.302 și AMC M.B.301(b)  
M.A.708 (b)1.&2.  
M.A. 201(i)/ AMC M.A. 201(i)/G.M. M.A. 
201 (i) 
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Nota 4: acordarea privilegiului de aprobare indirectă a unui program de întreținere se 
bazează pe deținerea de competențe și cunoașterea, în cadrul întreprinderii, de a trata 
cerințele din HG 641Part M Subpartea G; acest lucru nu se poate demonstra la 
momentul acordării autorizării inițiale.  

☐ 1.3 Înregistrări ale menținerii navigabilității și perioade: Responsabilități, păstrare și 
acces. 

☐ Înregistrări ore și cicli; 

☐ Înregistrări  ale menținerii navigabilității; 

☐ Păstrarea înregistrărilor; 

☐ Sisteme informatice utilizate; 

☐ Accesul la înregistrări; 

☐ Procedura de back-up; 

☐ Procedura de reconstituire a înregistrărilor distruse sau pierdute; 

☐ Transferul înregistrărilor; 

M.A.305 (h) / AMC M.A.305 (h)   
M.A. 306(c) 
M.A.714(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h) /  

AMC M.A.714 1  5 

  

☐ 1.4 Aplicarea și controlul Directivelor de navigabilitate 

☐ Surse utilizate pentru directivele de navigabilitate;  

☐ Procedura de evaluare și decizie implementare; 

☐ Procedura de gestionare a directivelor de navigabilitate emise în regim de urgență 
(”emergency airworthiness directives”) (evaluare, decizie implementare);  

☐ Procedura de gestionare a directivelor de navigabilitate operaționale; 

☐ Transfer informații relevante către întreprinderea de întreținere contractată; 

☐ Controlul directivelor de navigabilitate și legătura cu programul de întreținere 
pentru directivele repetitive. 

Part M.A.303 – M.A.708(b)5  
M.A.302/AMC M.A.302 
M.A.301(5)(ii) 

  

☐ 1.5 Analiza eficacității programului de întreținere 

☐ Generalități, responsabilități în cadrul întreprinderii, instrumente utilizate; 

☐ Procedura de colectare și analiză a datelor; 

☐ Diseminarea informațiilor; 

☐ Analiza impactului asupra programului de întreținere și/sau proceduri 
operaționale/întreținere; 

☐ Frecvența întâlnirilor de analiză; 

Part M.A.302 (g) - M.A.708(b) 1    

☐ 1.6 Politica de încorporare a modificărilor minore (neobligatorii) M.A.304 / AMC M.A.304   
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☐ Modificări – generalități; 

☐ Procedura  de evaluare (responsabilități, criterii, etc.); 

☐ Buletine de serviciu; 

☐ Alte modificări; 

☐ Modificări minore; 

☐ Instrucțiuni pentru managementul navigabilității continue – AMP; 

☐ Înregistrarea modificărilor; 

☐ Legătura  cu operatorul /deținător. 

M.A.708 (b) 3. / AMC M.A.708 (b)(3)  
21.A.90B - 21.A.431B  
CS-STAN 

☐ 1.7 Standarde de tratare a reparațiilor și modificărilor majore  

☐ Standarde de modificări și/sau reparații - generalități; 

☐ Tipul de aprobare necesar; 

☐ Procedura  de evaluare (responsabilități, criterii, etc.); 

☐ Instrucțiuni pentru managementul menținerii navigabilității  – AMP; 

☐ Înregistrarea modificărilor și/sau reparațiilor; 

☐ Legătura  cu operatorul /deținător (manual de zbor, MEL și alte suplimente) 

M.A.304 / AMC M.A.304  
M.A.708 (b) 3. / AMC M.A.708 (b)(3) 

  

☐ 1.8 Raportarea defectelor 

☐ Procedura de analiză a defectelor; 

☐ Legătura cu producătorul și autoritatea competentă de certificare/                       
supraveghere; 

☐ Politica defectelor (structurale) amânate (care nu fac obiectul MEL/CDL); 

☐ Politica defectele ce nu pot fi amânate (în situația aeronavelor aflate departe de 
baza de întreținere); 

☐ Defecte repetitive - definiție, clasificare, evaluare și monitorizare, acțiuni corective, 
diseminare informații; 

☐ Raportarea obligatorie a evenimentelor de natură tehnică; 

☐ Întâlniri de analiză. 

Part M.A.202 (a)(b)(c)(d) / AMC M.A.202 
(a)(b)  
AMC 20-8  
RAC-REAC 

  

☐ 1.9 Activitatea de engineering 

☐   Generalități; 

☐ Procedura de dezvoltare și trimitere a modificărilor de proiect și/sau reparațiilor 
(persoana responsabilă, dezvoltarea proiectului, procesul de proiectare, 

Part M.A.704 (a) / AMC M.A.704  
Anexa V la AMC M.A.704 
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documentele folosite, etc.)  

☐ 1.10  Programe de fiabilitate 

☐ Conceptul și scopul programului de fiabilitate; 

☐ Structura organizațională specifică, sarcini și responsabilități;  

☐ Stabilirea datelor de fiabilitate; 

☐ Colectarea datelor de fiabilitate; 

☐ Analiza datelor de fiabilitate; 

☐ Diseminarea informațiilor; 

☐ Sistemul acțiunilor corective (amendament AMP); 

☐ Întâlniri programate, participarea autorității competente. 

Part M.A.302 (f) / AMC M.A.302 (f) – Anexa 
I la AMC M.A.302 / M.B.301 (d) 

  

☐ 1.11  Inspecția înainte de zbor 

☐ General – scop și definiții; 

☐ Evaluarea conținutului inspecției înainte de zbor: 
o ”Walk-around”; 
o verificarea sistemului jurnalului tehnic de bord;  
o Verificarea  valabilității Certificatului de navigabilitate și a Certificatului de 

evaluare a navigabilității;  
o Verificarea fluidelor consumabile, gazelor, etc.  și înregistrarea corectă; 
o Verificarea alimentării; 
o Verificarea  compartimentelor de bagaje  și cargo; 
o Verificarea siguranței ușilor;  
o Verificarea că au fost înlăturate toate blocajele suprafețelor de comandă și 

blocaje tren de aterizare, husele de protecție ale tuburilor Pitot/capacele 
prizelor statice, dispozitivele de restricţionare a mişcării și capacele de pe 
motoare/admisii; 

o Verificarea că toate suprafeţele exterioare ale aeronavei şi motoarele nu sunt 
contaminate de gheaţă, zăpadă, nisip, praf, etc;  

o Evaluarea pentru a confirma că, datorită condițiilor meteorologice și a lichidelor 
de/anti-givrare aplicate, nu există reziduuri care ar putea afecta siguranța 
zborului; 

o Controlul alimentării cu carburanţi / lubrifianţi și umflarea roților, dacă se 

Part M.A.301 1. / AMC M.A.301-1  
Part M.A.704 (a) / AMC M.A.704  
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consideră că, deși definită ca lucrare de întreținere, poate fi efectuată de pilot;  

☐ Verificarea că nici  o lucrare de întreţinere cerută de programul de întreţinere nu 
are termenul expirat sau nu va fi scadentă în timpul zborului; 

☐ Responsabilitatea instruirii personalului ce efectuează inspecția înainte de zbor; 

☐ Conținutul pregătirii programului de instruire, date aprobate utilizate și nivelul de 
aprobare al acestuia;  

☐ Înregistrarea pregătirii, monitorizare și control; 

☐ Autorizare internă personal autorizat pentru inspecția înainte de zbor, emitere, 
gestionare, monitorizare; 

☐ Legătura  cu operatorul /deținător. 

☐ 1.12  Cântărirea aeronavei 

☐ Procedura folosită:  
o Cu ce ocazie aeronava trebuie cântărită;  
o Cine efectuează cântărirea; 
o Datele aprobate utilizate; 
o Cine calculează noul rezultat; 

☐ Procesarea informațiilor în întreprindere; 

☐ Legătura  cu operatorul /deținător (dacă este aplicabil); 

Part M.A.704 (a) / AMC M.A.704 
Anexa V la AMC M.A.704  
HG 831/2018: Anexa IV (Part-CAT), 
CAT.POL.MAB.100, CAT.POL.S.105, Anexa VI 
(Part-NCC), NCC.POL.105, Anexa VII (Part-
NCO), NCO.POL.105, Anexa VIII (Part-SPO), 
SPO.POL.105 

  

☐ 1.13  Proceduri de verificare în zbor 

☐ Generalități; 

☐ Criterii de stabilire a zborului de verificare; 

☐ Procedura de zbor de verificare - prezentare, date aprobate utilizate, nivel de 
aprobare; 

☐ Criterii de stabilire a eligibilității personalului (de zbor și tehnic) care efectuează 
zborul de verificare - calificare, instruire inițială și recurentă, autorizare internă; 

☐ Înregistrări, diseminarea informațiilor rezultate în urma zborului de verificare; 

Part M.A.704 (a) / AMC M.A.704  
Anexa V la AMC M.A.704 

  

☐ 1.14  Proceduri speciale corelate cu tipul de operațiuni autorizate 

☐ AWO 

☐ RVSM 

☐ EGPWS – procesare și actualizare 

☐ FMS – procesare și actualizare  
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☐ EFB 

☐ NCC 

☐ NCO 

☐ SPA 

☐ SPO 

☐ 1.15 Procedura de monitorizare a parametrilor de funcționare a motoarelor 

☐ Generalități; 

☐ Colectarea datelor;  

☐ Analiză datelor; 

☐ Diseminare informații; 

☐ Monitorizarea evenimentelor de tip ”EGT exceedence”; 

☐ Sistemul acțiunilor corective; 

☐ Legătura  cu operatorul /deținător (dacă este aplicabil). 

M.A.302   

☐ 1.16 Procedura de gestionare a înregistratoarelor date de zbor în caz de 
incident/accident 

☐ Generalități 

☐ Prelevare date și stocare – responsabilități; 

☐ Preluare și păstrare înregistrator de date zbor și înregistrator de voce – 
responsabilități; 

☐ Legătura cu operatorul și/sau autoritatea competentă; 

   

☐ 1.17 Procedura de aprovizionare cu produse aeronautice pentru instalarea pe 
aeronave  

☐ Generalități; 

☐ Criterii de acceptabilitate; 

☐ Documente de însoțire; 

☐ Politica întreprinderii referitoare la ”PMA (parts manufacturer approval)”; 

☐ Politica întreprinderii referitoare la ”SUP (suspect unapproved parts)” 

M.A.501, AMC M.A.501   

☐ 1.18 Proceduri adiționale (pot fi descrise în procedurile 1.1 – 1.17)    

 ☐ Procedura de planificare:  
o Task-uri AMP, AD-uri, SB-uri, defecte amânate, inspecții de o singură dată în 

AMC M.A.301-3 – M.A.708(b)(4) 
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urma unor evenimente/incidente; 
o Procedura de variație 

 ☐ Procedura de subcontractare a task-urilor CAMO (contract de subcontractare, 
evaluare inițială, monitorizare, responsabilități, transferul informațiilor, accesul la date 
furnizate, accesul autorității competente) 

Part M.A.711(a)3   
AMC M.A.711(a)3/ Anexa II la M.A.711(a)3 
M.A.201(j) 

  

 ☐ Controlul datelor de navigabilitate   
o Controlul informațiilor (bibliotecă tehnică, controlul accesului la documentație, 

controlul amendamentelor, etc.) 
o Proceduri de amendare a documentelor tehnice (manuale, AD-uri, SB-uri, SIL, 

etc., distribuție documentație) 
o Documentația de întreținere 

 Dispoziții de lucru/cartele de lucrări/date de întreținere (AMC 145.A.45) 

 Transferul datelor de întreținere; 

 Revizuirea și identificarea statusului amendamentelor instrucțiunilor de 
întreținere; 

 Distribuția datelor de navigabilitate; 
o Verificarea noilor proceduri introduse în manualul întreprinderii; 
o Încorporarea conceptului de ”Fuel Tank Safety” în cadrul documentației de 

întreținere; 
o Încorporarea conceptului de CDCCL (ED 2009/007R); 

M.A.401 / AMC M.A.401 (c)(5)  – M.A.705 – 
M.A.709 

  

 ☐ Evaluarea și controlul competenței personalului (aeronave ”CMPA” și CAT) (inclusiv 
personalul care efectuează audituri) 
o Stabilirea competențelor; 
o Instruirea inițială/recurentă; 
o Evaluarea periodică a competenței; 
o Înregistrări. 

Part M.A.706 (k) / AMC M.A.706 (k) 
 
 

  

 ☐ Procedura de monitorizare a modificărilor minore conform Certification 
Specifications – Standards Changes and Standard Repair CS-STAN (dacă este cazul) 
o aplicabilitate; 
o analiză impact modificare minoră (revizie program de întreținere, status 

modificări/reparații aeronavă-verificare configurație aeronavă, analiza CRS, 

AMC M.A.801 
CS-STAN 
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păstrarea înregistrărilor,etc.) 

 ☐ Procedura de emitere a autorizației pilot - proprietar (dacă este cazul) 
o aplicabilitate; 
o competență și responsabilitate; 
o task-uri delegate și conformarea cu programul de întreținere; 
o înregistrări 

M.A.803 
AMC M.A.803 
Part M - Appendix VII  

  

 PART 2 SISTEMUL DE CALITATE     

☐ 2.1 Politica de calitate pentru menținerea navigabilității continue, planificare și 
proceduri de audit  

☐ Politica de calitate; 

☐ Plan de audit;   

☐ Procedura de audit;  

☐ Auditul independent al sistemului de management al calității; 

☐ Procedura de remediere a neconformităților (analiza ”root cause”, inclusiv feed 
back-manager  responsabil, întâlniri ale managementului) 

Part M.A.712 (a)(b) / AMC M.A.712 (a)(b)   

☐ 2.2 Monitorizarea activităţilor de management pentru menținerea navigabilităţii  Part M.A.712 (b) / AMC M.A.712 (b)   

☐ 2.3 Monitorizarea eficacităţii programului de întreţinere Part M.A.712 (b) / AMC M.A.712 (b)   

☐ 2.4 Monitorizarea efectuării întreţinerii tehnice de către o întreprindere de 
întreţinere autorizată corespunzător (sistem de feedback) 

Part M.A.712 (b) / AMC M.A.712 (b)   

☐ 2.5 Monitorizarea efectuării întreţinerii tehnice de către o întreprindere de 
întreţinere contractată, inclusiv subcontractorii acesteia 

Part M.A.712 (b) / AMC M.A.712 (b)   

☐ 2.6 Personalul pentru auditul de calitate 

☐ Calificări, competențe, experiența personalului pentru auditul de calitate; 

☐ Pregătirea inițială şi recurentă a personalului pentru auditul de calitate; 

☐ Independența față de funcția, procesul sau produsul auditat);  

☐ Înregistrări dosare personal. 

Part M.A.706 (k) / AMC M.A.706 (k)]   

☐ 2.7 Procedura de evaluare și control a furnizorilor de produse aeronautice 

☐ Generalități; 

☐ Criterii de evaluare și monitorizare; 

☐Diseminarea informațiilor rezultate ca urmare a monitorizării 
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☐ 2.8 Procedura de evaluare a diferențelor apărute în urma emiterii unor noi revizii 
la legislația de bază 

☐ Generalități; 

☐ Evaluare reglementare și analiza impactului modificărilor legislative asupra 
procedurilor întreprinderii; 

☐ Stabilire și monitorizare calendar de implementare acțiuni corective. 

   

 2.9 Păstrarea înregistrărilor Part M.A.712 (c)   

 EVALUAREA ÎNTREPRINDERII (pentru organizații mici care nu administrează 
menținerea navigabilității aeronavelor utilizate de transportatori aerieni autorizați în 
conformitate cu Codul Aerian al Republicii Moldova nr. 301/2017 pentru operațiuni 
aeriene comerciale internaționale) 

   

☐ 2.1 Identificarea   persoanei responsabile pentru programul de evaluare a 
întreprinderii  

Part M.A.712 (f) / AMC M.A.712 (f) 
Apendix XIII  la AMC M.A.712 (f) 

  

☐ 2.2 Criterii de identificarea și calificare a persoanelor responsabile pentru evaluarea 
întreprinderii 

Part M.A.712 (f) / AMC M.A.712 (f) 
Apendix XIII  la AMC M.A.712 (f) 

  

☐ 2.3 Elaborarea programului de evaluare Part M.A.712 (f) / AMC M.A.712 (f) 
Apendix XIII  la AMC M.A.712 (f) 

  

☐ 2.4 Efectuarea evaluării întreprinderii Part M.A.712 (f) / AMC M.A.712 (f) 
Apendix XIII la  AMC M.A.712 (f) 

  

☐ 2.5 Sistemul de raportare a defectelor și raportările voluntare  Part M.A.712 (f) / AMC M.A.712 (f) 
Apendix XIII la AMC M.A.712 (f) 

  

 PART 3  ÎNTREŢINEREA CONTRACTĂ    

☐ 3.1 Proceduri pentru întreținerea contractată 

☐ Proceduri pentru dezvoltarea contractului de întreținere: 
o Generalităţi; 
o Responsabilități, task-uri; 
o Modul de lucru (comandă de lucru pentru întreținere de linie și întreținere 

componente, contract de întreţinere pentru întreținerea de bază); 
o Contract de întreținere cu altă întreprindere CAMO (dacă este cazul); 
o Copie a contractului de întreținere în Partea 5; 

☐ Procedura de selectare a întreprinderilor de întreţinere: 
o Generalităţi; 

Part M.A. 708(c)(d)/AMC1 M.A. 708 (c) 
AMC2 M.A. 708 (c) 
Anexa XI la AMC M.A. 708(c) 
 
 
 
 
 
 
Part M.A.704 (a) / AMC M.A.704 – Anexa V 
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o Procesul de selecţie (verificarea autorizării, aplicabilitate tip aeronavă/ motor, 
capabilitatea întreprinderii de a efectua întreţinerea); 

o Revizuire contract; 
o Legătura  cu deținătorul pentru aeronavele non-CAT. 

la AMC M.A.704 

☐ 3.2 Auditul de calitate al aeronavei 

☐ General – auditul aeronavei; 

☐ Diferența dintre procedura de evaluare a navigabilității si auditul de calitate; 

☐ Conformarea cu procedurile aprobate; 

☐ Întreținerea contractată se efectuează conform contractului de întreținere; 

☐ Conformarea continuă cu Partea M. 

Part M.A.712 (b) / AMC M.A.712 (b)   

☐ 3.3 Auditul de calitate ale task-urilor de managementul navigabilității continue 
subcontractate  

☐ Procesul de selectare a întreprinderii subcontractate; 

☐ Conformarea cu procedurile aprobate; 

☐ Respectarea contractului de subcontractare a task-urilor de CAMO; 

☐  Conformarea continuă cu Partea M. 
Nota 5: Paragraful se aplică când exista task-ui de CAMO subcontractate şi descrie 
procedurile aplicabile în cazul efectuării unui audit de calitate la întreprinderea 
subcontractată. 

Part M.A.711(a)3. / AMC 201 (h)(1) / Anexa 
II la M.A.711(a)3 

  

 PART 4 PROCEDURI DE EVALUAREA NAVIGABILITĂȚII    

☐ 4.1 Personalul pentru evaluarea navigabilității 

☐  Independența personalului ARC 

☐  Evaluare personal AR  

☐  Experiență, calificare, competențe și pregătire personal AR 

☐  Emiterea autorizării 

☐  Înregistrare dosare personal 

☐  Menținere autorizare personal AR 
Nota 6: Pentru prima autorizare AR personalul va efectua o evaluare sub 
supravegherea AAC. Modificarea autorizării interne poate fi făcută de către 
întreprindere doar dacă există procedura acceptată de AAC.  

Part M.A.704 (a) / AMC M.A.704  
Anexa V la AMC M.A.704 
M.A. 706 (k) / AMC 706(k) 
M.A.707 (a)(b)(c)(d)(e) 
AMC M.A.707 (a)(b)(c)(e) 

  



 

AAC RM                                                                                                               DIRECŢIA NAVIGABILITATE  

LISTA DE VERIFICARE CAME  PENTRU ÎNTREPRINDEREA PART M_G 
 conform AMC M.A.704 și Anexa V la AMC M.A.704 

Cod: Form – AIR.CAME.01 

 

 
Conf. HG 641/2019– Anexa I – PART M  
Formular FORM-AIR.CAME ed.01           P ag. 20 / 24 

 

Conf. Conținut Referință reglementare/ notă explicativă Observații/ Ref. CAME AAC 

☐ 4.2 Evaluarea înregistrărilor aeronavei 

☐  Efectuarea de către același personal AR care efectuează supraveghere fizică 

☐  Evaluarea înregistrărilor aeronavei, inclusiv verificarea prin eșantionare (FH,  FC, 
AFM, CRS, lucrări de întreținere, defecte, AD, modificări, documente obligatorii la 
bordul aeronavei, etc.) 

☐  Nivelul de detalii ce trebuie revizuit 

☐  Înregistrări 

Part M.A.704 (a) / AMC M.A.704  
Anexa V la AMC M.A.704 
M.A.710 (a) / AMC M.A.710 (a) 
Part M.A.903/AMC M.A.903 
Part M.A.904/AMC M.A.904 

  

☐ 4.3 Inspecție fizică 

☐  Efectuarea de către același personal AR care efectuează evaluează înregistrărilor 
aeronavei; 

☐  Modul de efectuare a inspecției, inclusiv nivelul de inspecție detaliat;  

☐  Documente aflate la bordul aeronavei ce trebuie evaluate 

Part M.A.704 (a) / AMC M.A.704 
Anexa V la AMC M.A.704 
M.A.710 (b), (c) / AMC M.A.710 (b), (c) 
Part M.A.903/AMC M.A.903 
Part M.A.904/AMC M.A.904 

  

☐ 4.4 Proceduri adiționale de recomandare către AAC sau autoritatea competentă 
pentru aeronave importate; 

☐  Taskuri adiționale de verificat pentru aeronavele importate; 

☐  Documente adiționale; 

☐  Legătura cu AAC sau autoritatea competentă; 

☐  Elemente suplimentare ce vor fi evaluate;  

☐  Specificații ale întreținerii 

Part M.A.704 (a) / AMC M.A.704 
Anexa V la AMC M.A.704 
Part M.A.904/AMC M.A.904 

  

☐ 4.5 Recomandare către autoritatea competentă pentru emitere ARC 

☐ Procedura de comunicare cu AAC sau autoritatea competentă; 

☐ Conținutul recomandării: 
o Cerere proprietar/operator; 
o Raport de conformare înregistrări; 
o Raport inspecție fizică; 
o Recomandare emitere ARC; 
o Documente atașate recomandării; 

Nota 7:  Recomandarea se poate face doar după ce toate neconformitățile sunt închise 
și aeronava este considerată navigabilă, fiind în conformitate cu cerințele 
reglementării. 

Part M.A.704 (a) / AMC M.A.704  
Anexa V la AMC M.A.704 
Part M.A.903/AMC M.A.903 
Part M.A.904/AMC M.A.904 

  

☐ 4.6 Emitere ARC Part M.A.704 (a) / AMC M.A.704    
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☐ Emitere ARC (Formular 15b AAC) după efectuarea evaluării; 

☐ Starea de navigabilitate a aeronavei; 

☐ Prelungire ARC (condiții de extindere); 

☐ Condiții de revocare; 

☐ Păstrarea înregistrărilor; 

☐ Distribuirea copiilor ARC; 

☐ Copie după ARC trimisă către AAC în termen de 10 zile de la data emiterii; 

Anexa V la AMC M.A.704 
Part M.A.901/AMC M.A.901 
Part M.A.902/AMC M.A.902 

☐ 4.7 Înregistrările pentru evaluarea navigabilității, responsabilități, păstrare și acces 

☐ Păstrare; 

☐ Perioada de păstrare; 

☐ Locație; 

☐ Acces; 

☐ Responsabilități 

Part M.A.704 (a) / AMC M.A.704  
Anexa V la AMC M.A.704 

  

☐ 4.8 Revizia anuală a programului de întreținere (pentru ELA1  ce nu sunt implicate în 
transport comercial) 

☐ De aceiași persoană care efectuează evaluarea de navigabilitate; 

☐ Ce se evaluează: 
o Documentele de întreținere-status; 
o Rezultatul evaluării de navigabilitate; 
o Reviziile documentelor  ce afectează programul de întreținere; 
o Aplicarea cerințelor din reglementările aplicabile pentru conformarea cu Partea 

21 din HG 468/2019 (AD, ALI, CMR, TCDS); 

☐ Defecte ce au fost descoperite în cadrul lucrărilor de întreținere; 

☐ Deficiențe în conținutul programului de întreținere – informare autoritate 
competentă și AAC în 72 de ore.  

Part M.A.704 (a) / AMC M.A.704  
Anexa V la AMC M.A.704 
Part M.A.901/AMC M.A.901 
Part M.A.902/AMC M.A.902 

  

 PART 4B PROCEDURI PENTRU EMITERE PERMIS DE ZBOR    

☐ 4B.1 Conformitatea cu condițiile de zbor 

☐ Procedura de conformare cu condițiile de zbor stabilite, documentate și avizate de 
o persoană competentă  

Part M.A.704 (a) / AMC M.A.704  
Anexa V la AMC M.A.704 

  

☐ 4B.2 Emiterea permisului de zbor sub privilegiile obținute de CAMO Part M.A.704 (a) / AMC M.A.704  
Anexa V la AMC M.A.704 
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☐ Procedura de completare a Formularului 20b AAC;  

☐ Conformarea cu cerințele aplicabile; 

☐ Emitere permis de zbor; 

☐ Condiții de revocare a permisului de zbor; 

Part 21.A. 711(d)(e)(g) 
Anexa IV Part 21 
 

☐ 4B.3 Semnătura autorizată a personalului ce  emite permisul de zbor 

☐ Procedura de emitere a autorizării interne a personalului; 

☐ Identificare personal 

Part M.A.704 (a) / AMC M.A.704  
Anexa V AMC M.A.704 
Part 21.A. 711(c) 

  

☐ 4B.4 Interfața cu AAC 

☐ Procedura de comunicare cu AAC și conformarea cu reglementările aplicabile, 
inclusiv naționale (nu fac obiectul Part 21.A.708 (b)) 

Part M.A.704 (a) / AMC M.A.704  
Anexa V la AMC M.A.704 
Part 21.A. 711(e) 

  

☐ 4B.5 Înregistrări, responsabilități, acces și păstrare 

☐ Păstrare; 

☐ Perioada de păstrare; 

☐ Locație; 

☐ Acces; 

☐ Responsabilități 

Part M.A.704 (a) / AMC M.A.704  
Anexa V la AMC M.A.704 

  

 PART 5 ANEXE    

☐ 5.1 Formulare utilizate 

☐ Toate formularele folosite și referite în proceduri 

Part M.A.704 (a) / AMC M.A.704  
Anexa V la AMC M.A.704 

  

☐ 5.2 Listă personal evaluare navigabilitate 

☐ Listă personal autorizat să emită ARC (Nume, număr autorizare internă, scop, 
limitări); 

☐ Listă personal autorizat să prelungească ARC (nume, nr. autorizare internă);  

☐ Listă personal autorizat să emită permis de zbor 

M.A.704 (a) 5.   

☐ 5.3 Lista subcontractorilor conform M.A.711(a)3 

☐ Nume; 

☐ Locație, adresă; 

☐ Scop - task-uri subcontractate; 

☐ Revizie listă 

Part M.A.704 (a) / AMC M.A.704 
Anexa V la AMC M.A.704 

  

☐ 5.4 Lista întreprinderilor de întreținere contractate Part M.A.704 (a) / AMC M.A.704 –   
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☐ Nume întreprindere; 

☐ Locație, adresă; 

☐ Referință autorizare Part 145;  

☐ Scopul contractului; 

☐ Revizie listă 

Anexa V la AMC M.A.704 

☐ 5.5 Copii ale contractelor pentru task-uri contractate (Anexa II AMC M.A.711(a)(3)  Part M.A.704 (a) / AMC M.A.704 – Anexa V 
la AMC M.A.704 

  

 

 
 

Data evaluării conținutului CAME 

 

MANAGER CALITATE 

Nume Semnătură 
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Referința CAME  Ed./ rev. / data  

Denumirea întreprinderii  Autorizare nr.  

Referința/ data transmiterii doc.  

Conformare conținut CAME cu 
cerințele de reglementare 

  DA                                                                           NU 

Observații/comentarii  

 

 

 

 

 

 

Inspector responsabil  Nume  Semnătură  

Data finalizării evaluării  
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