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Plan implementare EU 965/2012
Analiză documentaţie transmisă de operatorii aerieni în vederea conformării cu procedurile noi pentru AOC(a)
Analiză propuneri transmise de către operatorii aerieni cu privire la data de aplicare a prevederilor ORO.FTL.205(e)

Adresă operatori deţinători
de AOC(a) cu privire la
măsurile necesar a fi
întreprinse conformării cu
noile proceduri.

21.10.2013

22.10.2013

04.11.2013

15.11.2013

Iniţiere proiect
amendare PIAC
pentru CAT.

Identificare proceduri
necesare AOC(a) şi
începerea elaborării
acestora.

Finalizare proceduri pentru
începerea evaluării AOC(a).

Solicitare ops
transmitere punct
de vedere
referitor la data
de aplicare a
prevederilor
ORO.FTL.205
litera (e)

28.11.2013

28.01.2014

07.02.2014

28.11.2013

Workshop
postholderi
AOC(a)

Ultima zi pentru
primirea
punctelor de
vedere ale
operatorilor
aerieni

Data limită de
comunicare către CE
şi EASA a punctului
de vedere al
României cu privire
la aplicarea
prevederilor
ORO.FTL.205(e)

Data maximă de
transmitere a
documentaţiei în
vederea conformării
cu noile proceduri.

10-14.03.2014

28.03.2014

01.04.2014

17.04.2014

28.04.2014

10-14.03.2014

28.03.2014

Data de intrare în
vigoare a
Regulamentului
83/2014

EASA
Focused
inspection

18.02.2014

18.12.2013

29.03.2014

27.04.2014

28.04.2014

EASA
Focused
inspection
Data de publicare a
DO:ConvAOC(h)
pe site-ul AACR şi
solicitare puncte de
vedere referitoare
la proiectul
Directivei
Operaţionale în
cauză.

Ultima zi de
acceptare a
opiniilor
referitoare la
DO:ConvAOC(h)

Transmitere opt-out
NCC&NCO către
Ministerul
Transporturilor şi
Infrastructurii

Analiză informaţii scrise, puncte de vedere sau argumente, rezultate
în urma analizei proiectului Directivei Operaţionale DO:ConvAOC(h)

Termenul maxim de
transmitere a
răspunsurilor la
opiniile primite
referitoare la
proiectul Directivei
Operaţionale
DO:ConvAOC(h)

Data la care intră în
vigoare Directiva
Operaţională
DO:ConvAOC(h)

Definitivare conţinut
Directivă
Operaţională
DO:ConvAOC(h)

Solicitare către
operatorii aerieni
deţinători de AOC(h) în
vederea transmiterii
documentaţiei
prevăzute de
DO:ConvAOC(h)

29.04.2014

Data maximă de
emitere a AOC(a) în
conformitate cu
prevederile (EU)
965/2012

APLICARE (EU)
965/2012

27.10.2014

28.10.2014

Analiză diferenţe între prevederile Reg.
83/2014 şi prevederile EU-OPS Subpartea
Q şi RACR-LTMO

29.10.2014

28.10.2014

18.02.2015

Informare
operatori cu
privire la
diferenţele
identificate

Workshop
postholderi
AOC

Solicitare către
operatorii aerieni
deţinători de AOC în
vederea transmiterii
documentaţiei
amendate

19.02.2015

18.05.2015

18.10.2015

25.08.2015

APLICARE (EU)
965/2012

Data maximă de
transmitere a
documentaţiei
prevăzute de
DO:ConvAOC(h)

Workshop
postholderi
AOC(h)

Perioada de evaluare a operatorilor în
vederea verificării implementării
procedurilor declarate pentru
conformarea cu noile proceduri pentru
AOC(a)

Data de la care
Certificatele de
Operator Aerian AOC(h) ale operatorilor
care nu au transmis
documentaţia necesară
conformării cu
prevederile
DO:ConvAOC(h) vor fi
suspendate

Efectuare inspecţii la operatorii în cauză în vederea verificării
implementării procedurilor declarate pentru conformarea cu
cerinţele DO:ConvAOC(h)

Re-emitere AOC(h)
pentru operatorii care
au demonstrat
conformarea cu JAR
OPS 3 şi
DO:ConvAOC(h)

Analiză proceduri
existente şi începere
elaborare proceduri
noi/amendare
proceduri existente
pentru Part SPA, NCC,
NCO

Anulare
DO:ConvAOC(h)

Suspendare AOC(h)
pentru operatorii care
nu se nu au
demonstrat
implementarea
cerinţelor JAR OPS 3 şi
DO:ConvAOC(h)

Aplicare Reg.
(EU) 83/2014

25.01.2016

25.02.2016

25.08.2016

Finalizare proceduri
NCC/NCO cu Part SPA,
NCC, NCO

Pregătire
R800/2013

Aplicare
R800/2013

Proiect amendament
RACR OPS-LAAG

Workshop
postholderi
operatori

Intrare în vigoare
RACR OPS-LAAG
nou

Proiect PIAC

Analiză documentaţie transmisă de operatorii aerieni în vederea conformării cu prevederile DO:ConvAOC(h)

AOC (a)

Efectuarea pregătirii interne a personalului DS-SOA

AOC (h)

Intrare în vigoare
PIAC nou

Reg. (UE) 800/2013
Reg. (UE) 83/2014

DS-SOA-BIOS
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