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PART 21 SUBPART G PRODUCTION ORGANISATION APPROVAL COMPLIANCE CHECK LIST 
CHECKLIST CONFORMARE ORGANIZAŢIE DE PRODUCŢIE AUTORIZATE 

ÎN CONFORMITATE CU PARTEA 21, SUBPARTEA G 
 

Ref. Survey: 
Ref Supraveghere: 

 

 
Applicant Name /  
Nume solicitant: 

 Approval Certificate Ref.: 
Ref Certificat Autorizare: 

 

Address / Adresă:  

  

  

Sites Assessed /  
Amplasamente evaluate: 

 

Contact Names /  
Nume de contact: 

 Tel No /  
Nr.tel: 

 

POATL Name /  
Nume POATL: 

 

POAT Names /  
Nume POAT: 

 

POE Title /  
Titlu POE: 

 Exposition Ref /  
Ref POE: 

 

 

 

Compiled By / Elaborat de: Signed / Semnătura: Date / Data: 

 
Additional Information / Informaţii suplimentare: 

 
  
Note: Once completed to be passed to the POATL and will be included as part of the applicants Compliance record. This checklist can be initially prefilled by applicant. 
Notă: O data completat, va fi transmis către POATL şi va fi inclus ca parte a înregistrărilor de conformare ale solciitantului. Checklist-ul poate fi initial precompletat de către solicitant. 
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Activity Areas Audited /  

Zone de activitate auditate 
Part 
21.A.  

AMC/GM POE / Proc. Comments /  
Comentarii 

Result / 
Rezultat 

Design Links / Legături cu proiectarea 

Does the applicant have suitably documented arrangements 
(see AMC No 2 to 21.A.133b&c) with a DOA to ensure 
satisfactory co-ordination including ? / Deţine solicitantul 
aranjamente documentate corespunzător (vezi AMC nr.2 la 
21.A.133b&c) cu un DOA care să asigure o coordonare 
satisfăcătoare, inclusiv ? 

133b/c nr. 2 la 
133b/c 

   

 the timely transfer of all airworthiness and design data / 
transferul la timp al tuturor datelor de navigabilitate şi 
proiectare 

133b/c nr.1 la 
133b/c 

   

 the responsibilities & procedures of the applicant for 
developing and validating  manufacturing data against 
design & airworthiness data supplied / responsabilităţile şi 
procedurile solicitantului pentru dezvoltarea şi validarea 
datelor de fabricaţie faţă de datele de proiectare şi 
navigabilitate furnizate 

133b/c nr.1 la 
133b/c 

   

 the arrangements to assist the DOA with airworthiness 
matters ( i.e. traceability of parts & processes, retrofitting, 
technical information, deviations etc ) / aranjamentele care 
să asiste DOA în chestiuni de navigabilitate (adică 
trasabilitatea pieselor & proceselor, modificări post-
echipare, informaţii tehnice, abateri etc ) 

133b/c 
139b1 

nr.1 la 
133b/c 

 

   

 Part 21 requirements such as 21.A.145b, 
21.A.165(c),(f)&(g) / cerinţe din Partea 21, cum ar fi:  
21.A.145b, 21.A.165(c),(f)&(g) 

133b/c nr.1 la 
133b/c 

   

 the arrangements to assist the DOA in showing compliance 
prior to type certification / aranjamentele care să asiste 
DOA la demonstrarea conformităţii înainte de certificarea 
de tip 

133b/c nr.1 la 
133b/c 

   

 the procedures to deal adequately with non-conforming 
parts / procedurile care să trateze adecvat piesele 
neconforme 

133b/c 
139b1 

nr.1 la 
133b/c 
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Activity Areas Audited /  
Zone de activitate auditate 

Part 
21.A.  

AMC/GM POE / Proc. Comments /  
Comentarii 

Result / 
Rezultat 

 the procedures to ensure configuration control of parts to 
enable determination & identification for conformity or 
airworthiness release / procedurile care asigură controlul 
configuraţiei pieselor în scopul determinarii şi identificarii 
pentru punerea în serviciu de navigabilitate sau 
conformitate  

133b/c nr.1 la 
133b/c 

   

 the transfer of design data eligibility and approval status in 
accordance with Part 21.A.4 / eligibilitatea transferului 
datelor de proiectare şi statutul aprobării în conformitate cu  
21.A.4 

133b/c 
4 

nr.1 la 
133b/c 
21.A.4 

   

 any agreement relating to Direct Delivery Authorisation, 
see also Part 21.A.4 / orice acord referitor la Autorizaţia de 
Livrare Directă, vezi şi 21.A.4 

133b/c 
4 

nr. 1 la 
133b/c 
21.A.4 

   

 identification of conformity or airworthiness release by 
virtue of certification authority approval of design data / 
identificarea punerii în serviciu de conformitate sau 
navigabilitate în virtutea aprobării datelor de proiectare de 
către autoritatea de certificare  

133b/c nr. 1 la 
133b/c 

   

 which persons or offices are responsible for controlling the 
above arrangements and associated data / Care persoane 
sau birouri sunt responsabile pentru controlul 
aranjamentelor de mai sus şi al datelor asociate 

133b/c nr.1 la 
133b/c 

   

Is all necessary airworthiness, noise, fuel venting and exhaust 
data received from EASA and design organization ? / S-au 
primit de la EASA şi organizaţia de proiectare toate datele 
necesare de navigabilitate, zgomot, emisii de combustibil ? 

145b1     

Is airworthiness, noise, fuel venting and exhaust data correctly 
incorporated into production data ? / Sunt datele de 
navigabilitate, zgomot, emisii de combustibil, incorporate 
corect în datele de producţie ? 

145b2 145b2    

 Does the applicant have an adequate and effective 
procedure covering verification of production data with 
applicable airworthiness and design data ? / Are solicitantul 
o procedură adecvată şi eficace care să acopere 
verificarea datelor de producţie cu datele de navigabilitate 
şi proiectare aplicabile ? 

145b2 145b2    
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Activity Areas Audited /  
Zone de activitate auditate 

Part 
21.A.  

AMC/GM POE / Proc. Comments /  
Comentarii 

Result / 
Rezultat 

 Is there an adequate and effective procedure to define 
traceability of such data to each product, part or appliance 
for the purpose of certifying safe operation and conformity 
? / Există o procedură adecvată şi eficientă care să 
definească trasabilitatea acestor date pentru fiecare 
produs, piesă sau echipament în scopul certificării operării 
în siguranţă şi a conformităţii ? 

145b2 145b2    

Is the above data kept up-to-date and made available to staff 
who need access to perform their duties ? / Datele de mai sus 
sunt actualizate şi puse la dispoziţia personalului care are 
nevoie de acces pentru  îndeplinirea atribuţiilor lor ? 

145b3     

Are test specimens and prototype models made under 
controlled conditions ? / Specimenele de testare şi modelele 
prototipurilor sunt făcute în condiţii controlate ?  

165c nr.1 la 
165c 

   

Is there an adequately proceduralised internal ‘occurrence 
reporting system’ ? / Există un sistem intern, adecvat 
procedurat, de ‘raportare a evenimentelor’ ? 

165e     

Are there adequate procedures to ensure that released parts 
with deviations from applicable design data are reported to the 
TC or design approval holder in a timely manner ? and / Există 
proceduri adecvate care să asigure că piesele puse în serviciu 
cu abateri de la datele de pr aplicabile sunt raportate la 
deţinătorul CT sau al aprobării de proiectare în timp util ? şi 

165f1     

 are any of the above deviations which could lead to an 
unsafe condition reported to the EASA and RCAA in an 
acceptable and timely manner (within 72 hours) ? / oricare 
dintre abaterile de mai sus, care ar putea duce la o condiţie 
de nesiguranţă, este raportată la EASA și AACR în timp util 
şi într-o manieră acceptabilă (în termen de 72 de ore) ? 

165f2  
3b 

    

 when acting as a supplier to another POA, are the above 
reported to that POA in an acceptable and timely manner ? 
/ când acţionează ca un furnizor către altă POA, cele de 
mai sus sunt raportate acelei POA într-o manieră 
acceptabilă şi în timp util ? 

165f3     
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Activity Areas Audited /  
Zone de activitate auditate 

Part 
21.A.  

AMC/GM POE / Proc. Comments /  
Comentarii 

Result / 
Rezultat 

Are there adequate & effective procedures for providing 
assistance to the holder of the TC or design approval in 
continuing airworthiness problems ? / Există proceduri 
adecvate & eficiente pentru acordarea de asistenţă 
deţinătorului CT sau al aprobării de proiectare în chestiuni de 
continuitate a navigabilităţii ? 

165g     

Are the part marking requirements of Subpart Q incorporated 
into the applicable design data, including EPA marking if 
applicable ? / Există cerinţe de marcare a pieselor ale 
Subpărţii Q incorporate în datele de proiectare aplicabile, 
inclusiv marcajul EPA, dacă este aplicabil ? 

804     

Production Organisation Exposition (POE) / Memoriul de prezentare a organizaţiei de producţie (POE) 

Has a POE been furnished to the RCAA and verified for 
compliance. Does it reflect the organizations’ activities 
applicable to the scope of approval applied for ? /  
POE A fost transmis la AACR şi verificat în privinţa 
conformării? POE reflectă activităţile organizaţiei aplicabile 
domeniului autorizării, pentru care s-a făcut cererea ? 

143a     

Is the POE amended as necessary to remain an up-to-date 
description of the organisation ? / POE este amendat în 
măsura în care este necesar, astfel încât să rămână o 
descriere la zi a organizaţiei ? 

143b     

Are copies of amendments supplied to the RCAA ? / Copii ale 
amendamentelor sunt transmise la AACR ? 

143b     

Changes to the organisation must be notified to the RCAA as 
soon as practicable, including change to: the organisation 
structure; accountable manager; EASA Form 4 nominated 
manager;  quality system or significant change to production 
capacity, methods or systems  / Modificările organizaţiei 
trebuie notificate la AACR  îndată ce este posibil, incluzând 
schimbarea: structurii organizaţiei, managerului responsabil, 
managerilor nominalizaţi, sistemului de calitate sau 
modificarea semnificativă în capacitatea de producţie, metode, 
sau sisteme.  

147a 147a    
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Activity Areas Audited /  
Zone de activitate auditate 

Part 
21.A.  

AMC/GM POE / Proc. Comments /  
Comentarii 

Result / 
Rezultat 

Changes in location of the manufacturing facilities must be 
notified to the RCAA prior to the change and as soon as 
practicable / Modificările amplasării facilităţilor de fabricaţie  
trebuie notificate la AACR înainte de modificare şi de îndată 
ce este posibil.  

148 148    

Is the POE used as a basic working document ? / POE este 
utilizat ca document fundamental de lucru ? 

165a 165a    

 Has the applicant made the POE available to those staff 
who require it to perform their work ? / Solicitantul a pus 
POE la dispoziţia întregului personal pentru a-şi îndeplini 
atribuţiile ?  

165a 165a    

 Is there a distribution list for the POE ? / Există o listă de 
distribuţie pentru POE ? 

165a 165a    

 Are sub-tier procedures referred to in the POE circulated to 
the level required for use ? / Procedurile subcontractanţilor, 
referite în POE, sunt distribuite la nivelul necesar pentru a fi 
utilizate ? 

165a 165a    

 Are staff familiar with the POE & associated documents 
applicable to their tasks ? / Personalul este familiarizat             
cu POE & documentele asociate, aplicabile sarcinilor 
acestora ?   

165a 165a    

Is the production organisation maintained in accordance with 
the approved data and procedures ? / Organizaţia de 
producţie este menţinută în conformitate cu datele şi 
procedurile aprobate ?   

165b     

Quality System / Sistemul Calităţii 

Has the applicant established a quality system which includes 
the products, parts or appliances detailed in the scope of the 
organisation ? / A stabilit solicitantul un sistem al calităţii care 
include produsele, piesele sau echipamentele detaliate în 
domeniul organizaţiei ?  

139a     

 Is the quality system documented in a form which makes it 
easily available to personnel who need it to perform their 
duties ? / Sistemul calităţii este documentat într-o formă 
care îl face uşor disponibil personalului, care are nevoie de 
acesta pentru îndeplinirea propriilor atribuţii ? 

139a nr. 1 la 
139a 
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Activity Areas Audited /  
Zone de activitate auditate 

Part 
21.A.  

AMC/GM POE / Proc. Comments /  
Comentarii 

Result / 
Rezultat 

 Is the manager responsible for ensuring that the quality 
system is implemented identified ? / Managerul este 
responsabil pentru asigurarea faptului că sistemul calităţii 
implementat este identificat ? 

139a nr. 1 la 
139a 

   

Are there adequate procedures for document issue, approval 
& change ? / Există proceduri adecvate pentru emiterea, 
aprobarea şi modificarea documentelor ?   

139b1     

Are there adequate procedures for work performed at any 
location other than the approved facilities ?  / Există proceduri 
adecvate pentru lucrul efectuat într-o altă locaţie decât 
facilităţile aprobate ?    

139b1     

Are there adequate control procedures for any critical parts ? / 
Există proceduri de control adecvate pentru orice piesă           
critică ? 

139b1     

Is there an adequately proceduralised independent quality 
assurance function to monitor compliance with, and adequacy 
of, the procedures of the quality system ?  / Există o funcţie  
de asigurarea calităţii, independentă, adecvat procedurată, 
care monitorizează conformarea cu procedurile sistemului 
calităţii şi adecvarea acestora ?  

139b1 
 

139b2 

 
 

nr. 1 la 
139b2 

   

 Is quality assurance independent of the functions which it 
monitors ? / Asigurarea calităţii este independentă de 
funcţiile pe care le monitorizează ? 

139b2 nr. 1 la 
139b2 

   

 Are staff able to work without technical reliance on the 
monitored function ? / Personalul este capabil să lucreze 
fără încredere tehnică în funcţia monitorizată ? 

139b2 nr. 1 la 
139b2 

   

 Does the quality assurance function perform planned 
continuing and systematic evaluations or audits of factors 
which affect conformity, airworthiness and safety of the 
product ? / Funcţia de asigurarea calităţii efectuează 
evaluări continue şi sistematice sau audituri ale factorilor 
care afectează conformitatea, navigabilitatea şi siguranţa 
produsului ? 

139b2 nr. 2 la 
139b2 
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Activity Areas Audited /  
Zone de activitate auditate 

Part 
21.A.  

AMC/GM POE / Proc. Comments /  
Comentarii 

Result / 
Rezultat 

 Does this evaluation include all elements of the quality 
system in order to show compliance with Part-21 / Subpart 
G ? / Evaluarea include toate elementele sistemului calităţii 
în scopul demonstrării conformării cu Partea-21 / 
Subpartea G ? 

139b2 nr. 2 la 
139b2 

   

Are quality assurance results fed back to the manager 
responsible for the function to ensure adequate corrective 
action ? / Rezultatele asigurării calităţii sunt transmise 
[feedback] managerului desemnat pentru a asigura acţiuni 
corective adecvate ? 

139b2     

Are quality assurance results fed back to the accountable 
manager to ensure adequate corrective action ? / Rezultatele 
asigurării calităţii sunt transmise [feedback] managerului 
responsabil pentru a asigura acţiuni corective adecvate ? 

139b2     

Are there sufficient competent personnel ? / Există suficient 
personal competent ? 

145a 145a    

Are there adequate procedures for the completion and 
retention of records ? / Există proceduri adecvate pentru 
completarea şi păstrarea înregistrărilor ? 

139b1     

Are records kept of all work in a form acceptable to the          
RCAA ? / Înregistrările tuturor lucrărilor sunt păstrate într-o 
formă acceptabilă AACR ? 

165d 165d/h    

Are there adequate & effective procedures for instituting an 
archiving system, including suppliers/partners/sub-contractors 
data, used for the purposes of conformity release and 
continued airworthiness ? / Există proceduri adecvate şi 
eficiente pentru  instituirea unui sistem de arhivare, inclusiv 
pentru datele furnizorilor /partenerilor/ subcontractanţilor,  
utilizat în scopuri de punere în serviciu de conformitate şi 
continuitatea navigabilităţii ? 

165h 165d/h    

Personnel / Personal 

What is the name of the accountable manager ? / Care este 
numele managerului responsabil ?  

145c1 145c1    
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Activity Areas Audited /  
Zone de activitate auditate 

Part 
21.A.  

AMC/GM POE / Proc. Comments /  
Comentarii 

Result / 
Rezultat 

Are they aware of their responsibility to maintain the applicants 
organisation in accordance with the data and procedures 
identified in the POE ? / Sunt conştienţi de responsabilitatea 
de a menţine organizaţia solicitantă în conformitate cu datele 
şi procedurile identificate în POE ?   

145c1     

Has the authority been delegated in writing to another            
person ? / Autoritatea a fost delegată în scris altei persoane ? 

145c1 145c1    

Do they have the necessary responsibility and authority to 
ensure production is performed to the required standard ? / Au 
responsabilitatea şi autoritatea necesare pentru a asigura că 
producţia este efectuată la standardul cerut ?   

145c1 145c1    

 Do they ensure that all necessary resources are available 
and properly used in order to produce in accordance with 
Part-21 / Subpart G ? / Asigură ei faptul că toate resursele 
necesare sunt disponibile şi corespunzător utilizate în 
scopul unei producţii în conformitate cu Partea-21 / 
Subpartea G ? 

145c1 145c1    

Do they have the necessary knowledge and authority to 
respond to the EASA on production matters ? / Deţin ei 
cunoştinţele necesare şi autoritatea de a răspunde solicitărilor 
AACR referitoare la problemele de producţie ?  

145c1 145c1    

Have a group of managers been identified as responsible to 
the accountable manager to ensure the organisation is, and 
remains, in compliance with the approval requirements ? / A 
fost identificat un grup de manageri care au responsabilitatea 
faţă de managerul responsabil de a asigura că organizaţia 
este şi se va   conforma cu cerinţele de autorizare ? 

145c2 
 
 

145c2    

 do they report to, or have formally established direct 
access to, the accountable manager ? / ei raportează 
managerului responsabil, sau au stabilit oficial acces direct 
la acesta ?  

145c2 145c2 
 

   

 have their responsibilities and authority been clearly 
identified and detailed in procedures to other staff within 
the organisation ? / responsabilităţile şi autoritatea lor au 
fost identificate clar şi detaliate în procedurile pentru alt 
personal din cadrul organizaţiei ?  

145c2 145c2    
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Activity Areas Audited /  
Zone de activitate auditate 

Part 
21.A.  

AMC/GM POE / Proc. Comments /  
Comentarii 

Result / 
Rezultat 

 have details been made available on EASA Form 4’s ? /  
detaliile au fost disponibile pe formularele EASA Form 4 ? 

145c2 
 

145c2    

 is their knowledge, background and experience appropriate 
to their responsibilities ? / cunoştinţele, pregătirea şi 
experienţa lor sunt potrivite pentru responsabilităţile pe 
care le au ?  

145c2 
 

145c2    

 does the manager responsible for monitoring the 
organisations compliance with subpart G (quality manager) 
have direct access to the accountable manager ? /  
managerul responsabil pentru monitorizarea conformării 
organizaţiei cu Subpartea G (managerul calităţii) are acces 
direct la managerul responsabil?  

145c2 145c2    

Do the procedures clearly identify the appropriate authority of 
staff at all levels ? / Procedurile identifică în mod clar 
autoritatea corespunzătoare a personalului de la toate 
nivelurile ?  

145c3 
 

    

Is there full and effective co-ordination between staff relating 
to airworthiness, noise, fuel venting and exhaust emission 
matters ? / Există o coordonare deplină şi eficientă între 
membrii personalului în chestiuni de navigabilitate, zgomot, 
emisii de combustibil nears şi emisiile de evacuare ?  

145c3 
 

    

Are there adequate resources and procedures with regard to 
personnel competence and qualification (part of the quality 
system) ? / Există resurse şi proceduri adecvate cu privire la 
competenţa şi calificarea personalului (parte a sistemului 
calităţii)? 

139b1 
145a 

 
145a 

   

Certifying Staff / Personalul de certificare 

Have certifying staff  been clearly identified  (EASA Form 1 
signatories) ? / Personalul de certificare a fost bine identificat  
(semnatarii certificatului EASA Form 1) ? 

145d1     

 Is their background & experience appropriate to discharge 
their responsibilities ? / Sunt pregătirea şi experienţa lor 
corespunzătoare pentru îndeplinirea responsabilităţilor lor ?  

145d1     

 Is their number sufficient with regard to the complexity of 
the part and the production rate ? / Numărul lor este 
suficient în ceea ce priveşte complexitatea piesei şi rata 
producţiei ?  

145d1 145d1    
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Activity Areas Audited /  
Zone de activitate auditate 

Part 
21.A.  

AMC/GM POE / Proc. Comments /  
Comentarii 

Result / 
Rezultat 

 Is their knowledge and experience of the production 
processes adequate ? / Cunoştinţele şi experienţa lor sunt 
adecvate în ceea ce priveşte procesele de producţie ?  

145d1 145d1    

 Is their knowledge of the approval requirements adequate 
to make releases ? / Cunoştinţele lor referitoare la cerinţele 
de autorizare sunt adecvate punerilor în serviciu ?  

145d1 145d1    

Has adequate training been included for certifying staff ? / A 
fost inclusă o instruire adecvată pentru personalul de 
certificare ?  

145d1 145d1    

Is the training updated with changes in the organisation and its 
technology and staff re trained as necessary ? / Instruirea este 
actualizată cu modificările din organizaţie şi cu tehnologiile 
sale, iar personalul este re-instruit în măsura în care este 
necesar ?  

145d1 145d1    

Does training include a feedback system to maintain currency 
of both staff and training ? / Instruirea include un sistem de 
feedback care să menţină la curent atât personalul cât şi 
instruirea ?  

145d1 145d1    

Are records available of all certifying staff detailing the 
following ? / Înregistrările, care să detalieze următoarele, sunt 
disponibile pentru tot personalul de certificare ?  

145d2     

a)  Name / Nume 145d2 145d2    

b)  Date of birth / Data naşterii 145d2 145d2    

c)  Basic training and standard attained / Instruirea de bază şi 
standardul atins 

145d2 145d2    

d)  Specific training and standard attained / Instruirea specifică 
şi standardul atins 

145d2 145d2    

e) Continued training ( as appropriate ) / Instruirea continua          
( după caz ) 

145d2 145d2    

f)  Experience  / Experienţa 145d2 145d2    

g)  Scope of authorisation / Domeniul autorizaţiei 145d2 145d2    

h)  Date of first issue / Data primei emiteri 145d2 145d2    

i)  Expiry date, if appropriate / Data de expirare, dacă este 
cazul 

145d2 145d2    

j) Identification number of authorisation / Numărul de 
identificare a autorizaţiei 

145d2 145d2    
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 Are the records for certifying staff detailed as a procedure 
in the quality system ? / Înregistrările pentru personalul de 
certificare sunt detaliate ca procedură în sistemul calităţii ?  

145d2 145d2    

 Are certifying staff records restricted to prevent 
unauthorised alteration ? / Accesul la înregistrările 
personalului de certificare este restricţionat pentru a previni 
modificarea  neautorizată a acestora ?  

145d2 145d2    

 Can certifying staff access their own records upon          
request ? / Personalul de certificare  poate accesa, la 
cerere, propriile înregistrări ?  

145d2 145d2    

 Are records maintained for at least two years following 
cessation of the authorisation ? / Sunt înregistrările 
menţinute cel puţin doi ani după încetarea autorizaţiei ?  

145d2 145d2    

Are certifying staff provided with evidence of the scope of their 
authorisation ? / Personalul de certificare deţine dovada 
domeniului lor de autorizare ?   

145d3     

 Does the document style make clear the scope of the 
authorisation ? / Stilul documentului arată clar domeniul de 
autorizare ?  

145d3 145d3    

 Is the authorisation document made available in a 
reasonable time ? / Documentul  de autorizare este 
disponibil în timp util ?  

145d3 145d3    

Are there adequate procedures for the issue of airworthiness 
certifications (EASA Form 1) ? / Există proceduri adecvate 
pentru emiterea certificărilor de navigabilitate (EASA Form 1)? 

139b1 
163c 

    

 Are EASA Form 1s completed in accordance with Part 21 
Appendix I ? / Formularele EASA Form 1 sunt completate 
în conformitate cu Partea 21 Appendix I ? 

App I     

 Are they only signed by certifying staff ? / Sunt semnate 
doar de personalul de certificare ? 

163c 163c    

 Are copies of the EASA Form 1s held on file ? / Copii ale 
formularelor EASA Form 1 sunt păstrate la dosar ? 

163c 163c    
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21.A.  

AMC/GM POE / Proc. Comments /  
Comentarii 

Result / 
Rezultat 

Is it ensured that each product, part or appliance is complete, 
conforms to the approved design data and is in a condition      
for safe operation before issuing a EASA Form 1 for 
airworthiness ? / Se asigură faptul că fiecare produs, piesă 
sau echipament este complet, se conformează datelor de 
proiectare aprobate şi se află în condiţie de operare în 
siguranţă, înainte de emiterea  EASA Form 1 pentru 
navigabilitate ? 

165c2 nr.2, 4 la 
165c2  

   

Is it ensured that each product, part or appiance is complete 
and conforms to the applicable design data before issuing a 
EASA Form 1 for conformity and is the reason for not 
releasing for airworthiness indicated ? / Se asigură faptul că 
fiecare produs, piesă sau echipament este complet şi se 
conformează datelor de proiectare aplicabile, înainte de 
emiterea  EASA Form 1 pentru conformitate, iar motivul pentru 
care nu s-a certificat navigabilitatea a fost indicat ? 

165c3 nr.1, 4 la 
165c3 

   

In the case of engines is it determined that emissions 
requirements current at the date of manufacture are complied 
with when raising an EASA Form 1 ? / În cazul motoarelor, 
este determinat că cerinţele privind emisiile, în vigoare la data 
fabricaţiei, sunt respectate la emiterea EASA Form 1 ? 

165c2 nr.2, 4 la 
165c2 

   

Supplier Control / Controlul furnizorilor 

Are there adequate procedures for vendor & subcontractor 
assessment, audit & control ? / Există proceduri adecvate 
pentru evaluarea furnizorilor & subcontractanţilor, audit şi 
control ? 

139b1     

 Are external suppliers identified by the quality system 
? / Furnizorii externi sunt identificaţi de sistemul calităţii ? 

139a nr.2 la 
139a 

   

 Are external suppliers controlled by using the 
following techniques as appropriate to ensure 
conformity ? / Furnizorii externi sunt controlaţi prin 
utlizarea următoarelor tehnici, după caz, pentru asigurarea 
conformităţii ?  

139a nr.2 la 
139a 

   

o Qualification and auditing of the suppliers system / 
Calificarea şi auditarea sistemului furnizorilor 

139a 139a    
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Result / 
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o Evaluation of capability to establish conformity to 
applicable design data / Evaluarea capabilităţii de a 
stabili conformitatea cu datele de proiectare aplicabile  

139a nr.2 la 
139a 

   

o First article inspection to verify conformity to applicable 
data / Inspecţia primului articol pentru verificarea 
conformităţii cu datele aplicabile 

139a 
 

nr.2 la 
139a 

   

o Incoming inspection and test where appropriate / 
Inspecţia la recepţie şi testarea, dacă este cazul  

139a 
 

nr.2 la 
139a 

   

o A vendor rating system which gives confidence in 
performance and reliability / Un sistem de clasificare a 
furnizorilor care dă încredere în performanţă şi 
fiabilitate  

139a 
 

nr.2 la 
139a 

   

o Additional work, including inspection and checks 
needed to enable parts to be delivered as spares, 
which are not included in the normal production cycle / 
Lucrări suplimentare, incluzând inspecţia şi verificările 
necesare care să permită ca piesele să fie livrate ca 
piese de schimb, care nu sunt incluse în ciclul normal 
de producţie  

139a nr.2 la 
139a 

   

o Supplier personnel satisfy the competency standards 
of the applicants quality system as appropriate / 
Personalul furnizorilor satisfice standardele de 
competenţă ale sistemului de calitate al solicitanţilor, 
după caz 

139a nr.2 la 
139a 

   

o Quality measurements are clearly identified by the 
supplier / Măsurătorile de calitate sunt clar identificate 
de către furnizor 

139a 
 

nr.2 la 
139a 

   

o Supplier records and reports showing conformity are 
available for review and audit / Înregistrările şi 
rapoartele furnizorilor care demonstrează 
conformitatea sunt disponibile pentru analiză şi audit 

139a nr.2 la 
139a 

   

o Does the applicant rely on suitable documentation ( 
EASA Form 1) from suppliers with a POA and are they 
identified / Se bazează solicitantul pe documentele 
adecvate ( EASA Form 1) de la furnizorii deţinători de 
POA şi sunt ei identificaţi 

139a 
 
 

nr.2 la 
139a 
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o Is the control of buyer furnished equipment included in 
the Quality system / Controlul echipamentelor furnizate 
de cumpărător  este inclus în sistemul calităţii 

139a 
 

nr.2 la 
139a 

   

Are there adequate procedures for the verification of incoming 
materiel against applicable design data ? / Există proceduri 
adecvate pentru verificarea materialelor recepţionate faţă de 
datele de proiectare aplicabile ?  

139b1     

Are there adequate procedures for handling, storage & 
packaging (by suppliers & internally) ? / Există proceduri 
adecvate pentru manipulare, depozitare şi ambalare (de către 
furnizori şi intern) ?   

139b1     

Production / Producţie 

Are there adequate procedures for identification and 
traceability ? / Există proceduri adecvate  pentru identificare şi 
trasabilitate ?  

139b1     

Are there adequate procedures for manufacturing processes ? 
/ Există proceduri adecvate pentru procesele de fabricaţie ? 

139b1     

Are there adequate procedures for inspection and test 
(including production flight test if applicable) ? / Există 
proceduri adecvate pentru inspecţie şi testare? (inclusiv 
testare în zbor în producţie, dacă este aplicabil)  

139b1     

Are there adequate procedures for calibration of tools, jigs and 
test equipment (traceable to national standards) and are they 
implemented ? / Există proceduri adecvate pentru calibrarea 
sculelor, gabaritelor şi a echipamentelor de testare (trasabile 
la standardele naţionale) şi sunt ele implementate ? 

139b1 
145a 

 
145a 

   

Are adequate resources available to carrying out production 
under the scope of approval, with regard to ? / Există resurse 
adecvate disponibile pentru realizarea producţiei în baza 
domeniului de autorizare, cu privire la ?  

145a     

 Accommodation and working environment / Amplasare şi 
mediu de lucru 

145a 
 

145a    

 Equipment and tools / Echipamente şi scule 145a 
 

145a    

 Special processes and associated materials / Procese 
speciale şi materiale asociate 

145a 
 

145a    
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 NDT, welding equipment and facilities / NDT, echipamente 
de sudare şi facilităţi 

145a 
 

145a    

 Inspection and test equipment and facilities / Echipamente 
şi facilităţi de inspectare/testare  

145a 
 

145a    

 Competent personnel / Personal competent   145a 145a    

Is there access and evidence of effective co-ordination 
between and within departments ? / Există acces şi evidenţa 
unei coordonări eficientă între şi în cadrul departamentelor ?  

145a 145a    

Aircraft Production / Producţia de aeronave 

If the applicant produces a complete aircraft, does the 
organisation have adequate & effective procedures for the 
production of a Statement of Conformity (EASA Form 52) to 
obtain an aircraft Certificate of Airworthiness & Noise 
Certificate ? / Dacă solicitantul produce o aeronavă completă, 
are organizaţia proceduri adecvate şi eficiente pentru emiterea 
unei Declaraţii de Conformitate (EASA Form 52) pentru 
obţinerea unui Certificat de Navigabilitate şi Certificat de 
Zgomot pentru aeronavă ?  

163b     

Are Statements of Conformity completed in accordance with 
Part-21 Appendix VII ? / Sunt Declaraţiile de Conformitate 
completate în conformitate cu Partea-21 Appendix VII ? 

App 
VII 

    

Is it ensured that each completed Aircraft conforms to the type 
design and is in a condition for safe operation before issuing a 
Statement of Conformity ? / Se asigură faptul că fiecare 
aeronavă completă se conformează proiectului de tip şi este în 
condiţie de operare în siguranţă înaintea emiterii unei 
Declaraţii de Conformitate ?   

165c nr.2 la 
165c 

 

   

Is it ensured that the items listed in GM No 3 to 21.A.165(c) 
are in place prior to issue of a Statement of Conformity ? / Se 
asigură faptul că articolele listate în GM nr.3 la 21.A.165(c) 
sunt operaţionale înainte de emiterea  unei Declaraţii de 
Conformitate ? 

165c nr.3 la 
165c 
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If the applicant has applied for the privilege to maintain a 
complete aircraft, after completion but prior to delivery, under 
their subpart G approval are appropriate procedures 
available? / Dacă solicitantul a făcut cerere pentru privilegiul 
de a întreţine o aeronavă completă, după finalizare, dar 
înainte de livrare, în baza autorizării pe Subpartea G, sunt 
disponibile proceduri corespunzătoare ?  

163d 
139b1 

163d 
 

   

Do the procedures clearly state the limitation of maintenance 
prior to operational rules requiring maintenance by an 
approved maintenance organisation ? / Declară procedurile, în 
mod clar, limitarea întreţinerii înainte ca regulile operaţionale 
să ceară lucrări de întreţinere de către o organizaţie de 
întreţinere autorizată ?  

163d 163d    

Where a Certificate of Release to Service is issued is it 
determined that the aircraft has had all necessary 
maintenance and is in a condition for safe operation ? / Când 
este emis un Certificat de Punere în Serviciu, se stabileşte 
faptul că aeronava are efectuate toate lucrările de întreţinere 
necesare şi se află în condiţie de operare în siguranţă ?  

165i     

If the applicant/holder has applied for the privilege to issue 
Permit to Fly and approval of associated flight conditions 
under their Part-21 / Subpart G approval are appropriate 
procedures available ? / Dacă solicitantul/deţinătorul a făcut 
cerere pentru privilegiul de a emite Autorizația de Zbor şi 
aprobarea condiţiilor de zbor asociate în baza autorizării 
Partea-21 / Subpartea G, sunt disponbile proceduri 
corespunzătoare ?   

163e 163e    

If the applicant/holder has not applied for privilege of approval 
of associated flight condition. Who is responsible for stating it? 
Are appropriate procedures/arrangements in place ? / Dacă 
solicitantul/deţinătorul nu a făcut cerere pentru obţinerea 
privilegiului de aprobare a condiţiilor de zbor asociate, cine 
este responsabil de declararea acestora?  Sunt în vigoare 
proceduri/ aranjamente corespunzătoare ?  

163e 163e    

Where Permit to Fly issued, are Flight Conditions determined 
and approved ? / În cazul Autorizației de Zbor emisă, sunt 
stabilite şi aprobate condiţii de zbor ?  

163j 
708, 
710  

    



 AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ 
DIRECŢIA SUPERVIZARE 
SERVICIUL NAVIGABILITATE  
COMPARTIMENTUL NAVIGABILITATE INIȚIALĂ 

 

FORM 
 

 
 

POA compliance checklist  
Checklist conformare POA  

Page / Pagina  18 of / din 18 

Activity Areas Audited /  
Zone de activitate auditate 

Part 
21.A.  

AMC/GM POE / Proc. Comments /  
Comentarii 

Result / 
Rezultat 

Where Permit to Fly issued, is established compliance with 
21.A.711(b) and (d) before issuing  Permit to Fly to an aircraft? 
(Inspection of issued documents) ? / În cazul Autorizației de 
Zbor emisă, este stabilită conformarea cu 21.A.711(b) şi (d) 
înaintea emiterii Autorizației de Zbor pentru o aeronavă? 
(Inspecţia documentelor emise) 

163k 
711 
(b,d) 

    

Are changes and renewals of Permit to Fly performed according 
to paragraphs 21.A.713 and 21.A.725 ? / Modificările şi 
reînoirile Autorizației de Zbor sunt efectuate în conformitate cu 
paragrafele 21.A.713 şi 21.A.725 ? 

713, 
725 

713    

What period is used for issued Permit to Fly? Is it in 
compliance with 21.A.723 ? / Ce perioadă se utilizează pentru 
Autorizarea de Zbor emise? Se conformează cu 21.A.723 ? 

723     

Are all conditions and restrictions associated with the Permit to 
Fly satisfied and maintained ? / Toate condiţiile şi restricţiile 
asociate cu Autorizației de Zbor sunt satisfăcute şi menţinute ?  

727     

Are all produced Permit to Fly, flight conditions and associated 
supporting documents available to the Agency and retained ? / 
Toate Autorizațiile de Zbor, condiţiile de zbor şi documentele 
suport asociate sunt disponibile AACR şi păstrate ? 

729     

 


