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1. INTRODUCERE
Prezenta circulară de navigabilitate este emisă pentru informare şi orientare. Descrie un
exemplu al unui mijloc acceptabil de conformare, în scopul de a demonstra îndeplinirea
cerinţelor reglementărilor şi standardelor aplicabile. Această circulară de navigabilitate, aşa
cum este redactată, nu modifică, conduce sau permite abateri de la cerinţele
reglementărilor aplicabile.

2. SCOP
Prezentul material furnizează organizaţiilor de întreţinere un ghid pentru întocmirea şi
gestionarea listei de capabilităţi (LC), în scopul autorizării iniţiale, sau modificării autorizării
conform Anex II (PART 145)/ Anexa I (PART M Subpart F) la EC 2042/2003 sau RACRAZAC cap.7, pentru întreţinerea efectuată componentelor neinstalate pe aeronavă (cu
excepţia motoarelor/ APU) şi care se intenţionează a fi instalate pe aeronavă/
motoare/APU. De asemenea prezintă formatul recomandat al listei de capabilităţi, în
scopul furnizării către AACR a datelor pertinente necesare în procesul autorizării iniţiale/
modificării autorizării organizaţiilor care întreţin componente de aeronavă.
3. APLICABILITATE
Prevederile prezentei circulare de navigabilitate sunt aplicabile agenţilor aeronautici civili
români care deţin sau solicită AACR autorizare conform PART 145/ PART M Subpart F/
RACR-AZAC cap.7 pentru întreţinerea componentelor de aeronavă.
4. REFERINŢE ACTE NORMATIVE ŞI PROCEDURALE
Regulamentul (EC) 2042/2003 cu amendamentele şi completările ulterioare şi
Anexa I - PART M Subpart F , Anexa II- PART 145
Reglementarea RACR-AZAC Admisibilitatea la zbor a unor categorii de aeronave
civile -ed.1/2007, cu amendamentele şi completările ulterioare
5. PREVEDERI ŞI MOD DE APLICARE
5.1. Generalităţi
5.1.1. Conform PART 145.A.20/ PART M.A.603/ RACR-AZAC.720, o organizaţie de
întreţinere trebuie să descrie în Manualul de prezentare a organizaţiei de întreţinere
(MOE) domeniul de activitate autorizat. În cazul întreţinerii efectuată componentelor
neinstalate pe aeronavă (clasa C de autorizare), modalitatea de a prezenta detaliat
acest domeniu este Lista de capabilităţi.
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Când lista de capabilităţi (LC) cuprinde un număr mai mare de componente, fiind
susceptibilă unor amendări frecvente, este necesar ca aceasta să se constituie întrun document separat de MOE, controlat de o procedură corespunzătoare, acceptată
de autoritatea competentă.

5.2.

Întocmirea şi gestionarea listei de capabilităţi

5.2.1. Lista de capabilităţi a unei organizaţii de întreţinere trebuie să cuprindă informaţii
suficient de detaliate referitoare la identificarea componentelor
întreţinute,
amploarea activităţii de întreţinere efectuată fiecăruia în parte şi referinţa aprobării
AACR. În acelaşi timp, fiind un document amendabil, trebuie să conţină şi un sistem
de înregistrare al amendamentelor şi de control al distribuirii.
5.2.2. Anexa 1 la prezentul document reprezintă formatul recomandat de AACR aferent
Listei de Capabilităţi. Indiferent de formatul stabilit în cadrul organizaţiei de
întreţinere, acesta trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:
numele organizaţiei de întreţinere
codificarea documentului
lista paginilor în vigoare
lista amendamentelor
lista de distribuire
conţinutul Listei de Capabilităţi:
 numărul curent al fiecărei poziţii din listă
 fabricantul sau vendor-ul componentului înscris în listă
 modelul componentului (opţional)
 denumirea componentului
 numărul componentului (Part Number)
 codul ATA asociat componentului
 domeniul de autorizare corespunzător componentului (categoria- ex: C5,
C20, etc)
 tipul de întreţinere efectuată asupra componentului: reparaţie capitală,
inspecţie/ testare, reparaţie, modificare.
 referinţa aprobării AACR pentru întreţinerea componentului respectiv.
NOTE:
A. Semnificaţia termenilor menţionaţi anterior pentru tipul de întreţinere este următoarea:
(i) reparaţie capitală - procesul în urma căruia se asigură că acel component
în cauză este în deplină conformitate cu toate specificaţiile de funcţionare
aplicabile menţionate în certificatul de tip, în instrucţiunile producătorului
echipamentului referitoare la menţinerea navigabilităţii sau în datele
aprobate/acceptate de autoritate. În cadrul acestui proces, componentul trebuie
să fie cel puţin demontat, curăţat, inspectat, reparat după cum este necesar,
reasamblat şi testat în conformitate cu datele specificate anterior.
(ii) inspecţie/testare - examinare, măsurare etc. în conformitate cu standardul
aplicabil (*) (de exemplu, examinare vizuală, testare funcţională, testare pe
bancul de testare etc.).
(iii) reparaţie - remedierea defectului (defectelor) cu utilizarea standardului
aplicabil (*).
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(iv) modificare- alterarea/ modificarea unui component pentru a deveni conform
cu standardul aplicabil (*).
(*) Standard aplicabil –standard de fabricaţie/ proiectare/ întreţinere/ calitate, metode,
tehnici sau practice aprobate sau acceptate de autoritatea competentă.
B. Orice alte informaţii considerate necesare se pot adaugă la rubricile LC (ex. referinţa la
manualul de întreţinere, informaţii referitoare la aeronavă/ motorul/ APU pe care se
instalează componentul respectiv, etc).
5.2.3. Organizaţia ce solicită autorizare pentru întreţinere componente trebuie să prezinte
AACR, spre aprobare, o procedură care să prezinte modul de întocmire şi gestionare
a Listei de capabilităţi. Această procedură trebuie să fie ori inclusă în Manualul de
prezentare a organizaţiei de întreţinere (MOE) ori referită în cadrul MOE ca fiind o
procedură independentă.
5.2.4. Procedura de întocmire şi gestionare a LC trebuie să stabilească:
formatul LC,
instrucţiuni referitoare la modul de întocmire, completare, amendare, aprobare,
distribuire şi păstrare a LC,
instrucţiuni privind procesul de aprobare internă a listei de capabilităţi,
compartimentul/ personalul responsabil cu întocmirea şi gestionarea LC.
5.3.

Aprobarea iniţială/ aprobarea modificării Listei de Capabilităţi de către AACR

5.3.1. Aprobarea iniţială a Listei de Capabilităţi este o etapă în cadrul aprobării domeniului
de autorizare clasa C al unei organizaţii de întreţinere. Prin urmare, organizaţia de
întreţinere ce solicită autorizarea clasa C, va transmite AACR cererea de autorizare
EASA Form 2 / Form 2F/ AACR-DN-506 însoţită de lista de capabilităţi şi de
documentele suport întocmite corespunzător pentru fiecare component pentru care
se solicită aprobare. In cazul în care procedura de întocmire şi gestionare a LC nu
este inclusă în MOE, aceasta va fi transmisă AACR spre aprobare, odată cu cererea
de aprobare iniţială a LC.
5.3.2. Modificarea Listei de Capabilităţi este o etapă în cadrul modificării domeniului de
autorizare clasa C al unei organizaţii de întreţinere. Prin urmare, organizaţia de
întreţinere ce solicită modificarea, va transmite AACR:
fie cererea de autorizare EASA Form 2 / Form 2F/ AACR-DN-506 însoţită de
Lista de Capabilităţi amendată, cererea de aprobare/modificare a listei de
capabilităţi pentru fiecare component adăugat şi de documentele suport
întocmite corespunzător pentru fiecare component pentru care se solicită
aprobare - în situaţia în care componentele pentru care se solicită autorizare nu
se încadrează într-o categorie de autorizare a clasei C deja deţinută de către
organizaţia de întreţinere,
fie Lista de capabilităţi amendată şi cererea de aprobare a listei de capabilităţi
însoţită de documentele suport întocmite corespunzător pentru fiecare
component pentru care se solicită aprobare - în situaţia în care componentele
pentru care se solicită autorizare se încadrează într-o categorie de autorizare
deja deţinută de către organizaţia de întreţinere.
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Notă: AACR nu va aproba o LC/ cerere de modificare a LC care depăşeşte domeniul de
autorizare solicitat/ deţinut şi care nu este însoţită de cererea de autorizare EASA Form 2/
Form 2F/ AACR-DN-506 prin care se solicită autorizarea pentru clasa C corespunzătoare..
5.3.3. Anexa 2 la prezentul document reprezintă formatul agreat de AACR pentru cererea
de aprobare/ modificare a LC. Cererea cuprinde următoarele informaţii:
referinţa listei de capabilităţi
obiectul aprobării/ modificării:
o denumire, număr, model component
o fabricant/ vendor
o cod ATA
o tip de întreţinere preconizată
categoria de autorizare
facilităţi necesare
date de întreţinere
Scule/ echipamente necesare
personal calificat/ personal de certificare necesar şi instruirea personalului
implicat în întreţinere (cursuri, certificate, etc)
rezultatul evaluării efectuate de către compartimentul asigurarea calităţii din
cadrul organizaţiei de întreţinere ( raportul de audit intern)
Notă: evaluarea desfăşurată de către organizaţie trebuie să acopere toate
cerinţele reglementării PART 145/ PART M subpart F/ RACR-AZAC cap.7, după
caz.
6. MENŢIUNI
Prezenta circulară de navigabilitate abrogă circulara de navigabilitate CN:SAI-02/2009.

7. FORMULARE
7.1. F-CN-AW-M/001-01 ed.mai 2012 Cerere de aprobare/ modificare a listei de capabilităţi
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8. ANEXE
8.1. ANEXA nr. 1 - Formatul Listei de capabilităţi
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8.2. ANEXA NR. 2 Formular F-CN-AW-M/001-01 ed.mai 2012 Cerere de aprobare/
modificare a listei de capabilităţi
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Spaţiu intenţionat lăsat liber
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Întotdeauna pe pagina para a documentului:

PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE CONTACTAŢI:
AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ
DIRECŢIA DE NAVIGABILITATE / SERVICIUL MANAGEMENTUL CONTINUITĂŢII
NAVIGABILITĂŢII
Şos. Bucureşti-Ploieşti nr.38-40, Bucureşti, RO-013695
tel. +40 21 208 15 75, fax +40 21 208 15 35,
e-mail: dragoş.tronaru@caa.ro

Sugestii de amendare la prezenta circulară de navigabilitate
pot fi transmise în atenţia AACR/DN-SMCN, via e-mail, la adresa:
dragoş.tronaru@caa.ro;
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