CERINȚE MINIME PENTRU PERSONALUL NOMINALIZAT ÎN FUNCȚII DE CONDUCERE
ÎN CADRUL UNEI ORGANIZAȚII PART 147

Personal de conducere
Bloc 2 – F-EASA Form 4

Cunoștințe/ calificări relevante postului – Bloc 3- F-EASA Form 4
Mediu PART 147
Procese PART 147

AMC
147.B.110
AMC 147.B.110

Manager
Calitate

147.A.105 (b) și 147.B.110

Manager
Pregătire

Manager
Examinare

Dovezi obiective pt.

CERINȚĂ

AMC
147.B.110

CERINȚĂ

Dovezi obiective pt.

Experiență generală și specifică
Bloc 4- F-EASA Form 4
CERINȚĂ

Cunoștințe ref. la procesul
de pregătire

147.A.105 (b)
cunoștințe practice
referitoare la
domeniul de
responsabilitate

Demonstrarea
cunoștințelor ref. la
-MTOE
-PART 147 și orice
alte cerințe asociate
(legislație de aviație)
PART 66
-standarde de
pregătire

147.A.105 (b)
cunoștințe
relevante
referitoare la
domeniul de
responsabilitate

Dovezi obiective pt.

Experiență în aviație
sau învățământ
cel puțin 3 ani
experiență practică

Cunoștințe ref. la procesul
de examinare
147.A.105(f)

Experiență practică și
competență în
sisteme de calitate
Instruire ref. la tehnici de
audit și sisteme de calitate

3 ani experiență în
sisteme de calitate
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CERINȚE MINIME PENTRU INSTRUCTORI/EXAMINATORI/EVALUATORI
ÎN CADRUL UNEI ORGANIZAȚII PART 147
Calificare

Criterii minime acceptare

Documente doveditoare

INSTRUCTOR/EXAMINATOR PENTRU PREGĂTIRE TEORETICĂ DE BAZĂ

Cunoștințe de specialitate

MODULELE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 –
absolvent studii superioare tehnice de
specialitate relevante
SAU
Absolvent de studii superioare/medii și
absolvirea modului ce urmează să fie
predat
la
nivelul
de
pregătire
corespunzător (nivel 1, 2 sau 3)
MODULELE 9, 10 - absolvent studii
superioare de specialitate relevante **
SAU
Absolvent de studii superioare/medii și
absolvirea modului ce urmează să fie
predat
la
nivelul
de
pregătire
corespunzător (nivel 1, 2 sau 3)

Certificat (diploma) emis de o instituție de
pregătire acceptată de AACR (de ex. facultate
sau colegiu) sau echivalent acceptabil*

MODULELE 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17 absolvent studii superioare/medii în
domeniul aeronautic

Certificat (diploma) emis de o instituție de
pregătire acceptată de AACR (de ex. facultate
sau colegiu) sau echivalent acceptabil*

*Certificatele emise de entități din străinătate
pot necesita evaluare suplimentară în vederea
acceptării
Certificat (diploma) emis de o instituție de
pregătire acceptată de AACR (de ex. facultate
sau colegiu) sau echivalent acceptabil*
*Certificatele emise de entități din străinătate
pot necesita evaluare suplimentară în vederea
acceptării

*Certificatele emise de entități din străinătate
pot necesita evaluare suplimentară în vederea
acceptării

Abilități pedagogice

Varianta 1: Diploma de profesor emisă
de o entitate recunoscută de AACR*
sau echivalent
SAU
Varianta 2: Certificat de absolvire a
unui curs de “Train the trainer”**
și

Observații
Sunt acceptate ca studii
tehnice de specialitate
Facultatea de Matematică
(pt. M1), Facultatea de
Fizică (pt. M2), Facultatea
de Electronică (pt. M3),
etc.
Sunt acceptate ca studii
de specialitate Facultatea
de Psihologie (pt. M9),
Facultatea de Drept (pt.
M10)
**Experiența
dobândită
mediu
într-un
reprezentativ
pentru
factorii
umani
care
afectează activitatea de
întreținere constituie un
avantaj
Pentru instructorii care
efectuează
pregătirea
teoretică pentru modulele
de specialitate avionics,
se acceptă şi pregătire în
domeniul electronic

*Diplomă de profesor emisă de o Universitate
din România.
** Certificatele emise de entități din străinătate
pot necesita evaluare suplimentară în vederea
acceptării
*** Se acceptă și predarea unor cursuri de
pregătire recurentă în cadrul unor organizații
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CERINȚE MINIME PENTRU INSTRUCTORI/EXAMINATORI/EVALUATORI
ÎN CADRUL UNEI ORGANIZAȚII PART 147
Calificare

Alte cunoștințe

Experiență de specialitate

Altele

Criterii minime acceptare

Evaluare realizată practic de MTO în
mediu real de predare
Dovada efectuării a minimum 30 de zile
de
predare***e
ca
titular
sau
asistent****

Documente doveditoare

Observații

Part 145, Part M sau Part 147.
****Prin asistent se înțelege asistarea activă
(pregătirea materialelor, intevenția în timpul
predării, predarea unei părți specifice) a
profesorului titular

Familiarizare documentată pentru:
Prevederile Part 66/Part 147
Procedurile specfice din MTOE

Certificat de pregătire emis de o instituție de
pregătire acceptată de AACR
Sau
Document care să ateste pregătire internă +
programa parcursă

Pentru M7, M11, M12, M13, M14,
M15, M16, M17
3 ani de experiență relevantă în
mediu civil de întreținere aeronave
sau un echivalent acceptabil;
experiența
trebuie
să
fie
reprezentativă pentru subiectele care
vor fi predate
SAU
Licența Part 66 pentru categoria
relevantă (B1.1-4 sau B2)
Instructorii/Examinatorii trebuie să
aibă calităţile personale necesare
conducerii
procesului
de
predare/examinare,
cum
ar
fi:
profesionalism,
obiectivitate,
capacitate de analiză, flexibilitate,
capacitate de evaluare.

Document emis de organizația angajatoare cu
detalierea atribuțiilor specifice relevante

Recomandare
emisă
de
organizația
angajatoare pe baza efectuării unui interviu

INSTRUCTOR/EVALUATOR PENTRU PREGĂTIRE PRACTICĂ DE BAZĂ

Cunoștințe de specialitate

MODULELE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 –
absolvent studii superioare tehnice
de specialitate relevante
SAU
Absolvent de studii superioare și
absolvirea modulului la care urmează
să se efectueze instruirea practică la
nivelul de pregătire corespunzător

Certificat (diploma) emis de o instituție de
pregătire acceptată de AACR (de ex. facultate
sau colegiu) sau echivalent acceptabil*
*Certificatele emise de entități din străinătate
pot necesita evaluare suplimentară în
vederea acceptării
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CERINȚE MINIME PENTRU INSTRUCTORI/EXAMINATORI/EVALUATORI
ÎN CADRUL UNEI ORGANIZAȚII PART 147
Calificare

Criterii minime acceptare
(nivel 1, 2 sau 3)
SAU
Licența Part 66 pentru categoria
relevantă (B1.1-4 sau B2)
MODULELE 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17 absolvent
studii
superioare
în
domeniul aeronautic
SAU
Absolvent de studii superioare/medii
și absolvirea modulului la care
urmează să se efectueze instruirea
practică la nivelul de pregătire
corespunzător (nivel 1, 2 sau 3)
SAU
Licența Part 66 pentru categoria
relevantă (B1.1-4 sau B2)
Varianta 1:
Diploma de profesor
emisă de o entitate recunoscută de
AACR* sau echivalent
SAU

Abilități pedagogice

Alte cunoștințe

Experiență de specialitate

Varianta 2: Certificat de absolvire a
unui curs de “Train the trainer”**
și
Evaluare realizată practic de MTO în
mediu real de predare
Dovada realizării a minimum 30 de
zile de instruire practică în calitate de
instructor/asistent***
Familiarizare documentată pentru:
•
Prevederile Part 66/Part 147
•
Procedurile specfice din MTOE

Pentru M7, M11, M12, M13, M14,
M15, M16, M17
•
3 ani de experiență relevantă în
mediu civil de întreținere aeronave
sau un echivalent acceptabil;
•
experiența trebuie să fie

Documente doveditoare

Certificat (diploma) emis de o instituție de
pregătire acceptată de AACR (de ex. facultate
sau colegiu) sau echivalent acceptabil*
*Certificatele emise de entități din străinătate
pot necesita evaluare suplimentară în
vederea acceptării

Observații

Pentru instructorii care
efectuează pregătirea
practică pentru modulele
de specialitate avionics,
se acceptă şi pregătire în
domeniul electronic

*Diplomă de profesor emisă de o Universitate
din România.
** Certificatele emise de entități din străinătate
pot necesita evaluare suplimentară în
vederea acceptării
***Prin asistent se înțelege asistarea activă
(pregătirea materialelor, intevenția în timpul
predării, predarea unei părți specifice) a
profesorului titular
Certificat de pregătire emis de o instituție de
pregătire acceptată de AACR
Sau
Document care să ateste pregătire internă +
programa parcursă
Document emis de organizația angajatoare cu
detalierea atribuțiilor specifice relevante
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CERINȚE MINIME PENTRU INSTRUCTORI/EXAMINATORI/EVALUATORI
ÎN CADRUL UNEI ORGANIZAȚII PART 147
Calificare

ALTELE

Criterii minime acceptare

reprezentativă pentru subiectele care
vor fi predate
SAU
•
Licența
Part
66
pentru
categoria relevantă (B1.1-4 sau B2)
Instructorii/Evaluatorii trebuie să aibă
calităţile
personale
necesare
conducerii
procesului
de
predare/evaluare,
cum
ar
fi:
profesionalism,
obiectivitate,
capacitate de analiză, flexibilitate,
capacitate de evaluare.

Documente doveditoare

Observații

Recomandare
emisă
de
organizația
angajatoare pe baza efectuării unui interviu

INSTRUCTOR/EXAMINATOR PENTRU PREGĂTIRE TEORETICĂ DE TIP

Cunoștințe de specialitate

Abilități pedagogice

Absolvent studii superioare/medii în
domeniul aeronautic
ȘI
pregătire teoretică şi practică pentru
tipul de aeronavă (inclusiv tipuri de
motoare)/ componente de aeronavă
pentru
care
urmează
să
fie
instructor/examinator, cel puţin la un
nivel egal cu cel al cursului pe care
urmează să-l predea/examineze

Certificat (diploma) emis de o instituție de
pregătire acceptată de AACR (de ex. facultate
sau colegiu) sau echivalent acceptabil*
*Certificatele emise de entități din străinătate
pot necesita evaluare suplimentară în vederea
acceptării
ȘI
Certificat de recunoaștere emis de o
organizație Part 147 sau fabricant (pentru
componente)
Certificat de curs non-147 aprobat de NAA

Varianta 1: Diploma de profesor emisă
de o entitate recunoscută de AACR*
sau echivalent
SAU

*Diplomă de profesor emisă de o Universitate
din România.

Varianta 2: Certificat de absolvire a
unui curs de “Train the trainer”**
și
Evaluare realizată practic de MTO în
mediu real de predare
Dovada realizării a minimum 30 de zile
de instruire practică în calitate de
instructor/asistent***

Pentru instructorii care
efectuează
pregătirea
teoretică
pentru
specialitatea avionics, se
acceptă şi pregătire în
domeniul electronic

** Certificatele emise de entități din străinătate
pot necesita evaluare suplimentară în vederea
acceptării
***Prin asistent se înțelege asistarea activă
(pregătirea materialelor, intevenția în timpul
predării, predarea unei părți specifice) a
profesorului titular
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CERINȚE MINIME PENTRU INSTRUCTORI/EXAMINATORI/EVALUATORI
ÎN CADRUL UNEI ORGANIZAȚII PART 147
Calificare

Alte cunoștințe

Experiență de specialitate

ALTELE

Criterii minime acceptare

Documente doveditoare

Familiarizare documentată pentru:
• Prevederile Part 66/Part 147
• Procedurile specfice din MTOE

Certificat de pregătire emis de o instituție de
pregătire acceptată de AACR
Sau
Document care să ateste pregătire internă +
programa parcursă

• 3 ani de experiență relevantă în
mediu civil de întreținere aeronave
sau un echivalent acceptabil;
• experiența
trebuie
să
fie
reprezentativă pentru tipul de a/c
care va fi predat
SAU
Licența Part 66 cu categoria și tipul de
aeronavă specifice

Document emis de organizația angajatoare cu
detalierea atribuțiilor specifice relevante

Instructorii/Examinatorii trebuie să
aibă calităţile personale necesare
conducerii
procesului
de
predare/examinare,
cum
ar
fi:
profesionalism,
obiectivitate,
capacitate de analiză, flexibilitate,
capacitate de evaluare.

Recomandare
emisă
de
organizația
angajatoare pe baza efectuării unui interviu

Observații

INSTRUCTOR/EXAMINATOR PENTRU PREGĂTIRE PRACTICĂ DE TIP

Cunoștințe de specialitate

Abilități pedagogice

Absolvent studii superioare/medii în
domeniul aeronautic
ȘI
pregătire teoretică şi practică pentru
tipul de aeronavă (inclusiv tipuri de
motoare)/ componente de aeronavă
pentru
care
urmează
să
fie
instructor/examinator, cel puţin la un
nivel egal cu cel al cursului pe care
urmează să-l predea/examineze
Varianta 1: Diploma de profesor emisă
de o entitate recunoscută de AACR*
sau echivalent
SAU

Certificat (diploma) emis de o instituție de
pregătire acceptată de AACR (de ex. facultate
sau colegiu) sau echivalent acceptabil*
*Certificatele emise de entități din străinătate
pot necesita evaluare suplimentară în
vederea acceptării
ȘI
Certificat de recunoaștere emis de o
organizație Part 147 sau fabricant (pentru
componente)
Certificat de curs non-147 aprobat de NAA
*Diplomă de profesor emisă de o Universitate
din România.

Pentru instructorii care
efectuează
pregătirea
practică
pentru
specialitate avionics, se
acceptă şi pregătire în
domeniul electronic
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CERINȚE MINIME PENTRU INSTRUCTORI/EXAMINATORI/EVALUATORI
ÎN CADRUL UNEI ORGANIZAȚII PART 147
Calificare

Criterii minime acceptare
Varianta 2: Certificat de absolvire a
unui curs de “Train the trainer”**
și
Evaluare realizată practic de MTO în
mediu real de predare
Dovada realizării a minimum 30 de zile
de instruire practică în calitate de
instructor/asistent***

Alte cunoștințe

Experiență de specialitate

ALTELE

Familiarizare documentată pentru:
Prevederile Part 66/Part 147
Procedurile specfice din MTOE

Documente doveditoare

** Certificatele emise de entități din străinătate
pot necesita evaluare suplimentară în
vederea acceptării

Observații

***Prin asistent se înțelege asistarea activă
(pregătirea materialelor, intevenția în timpul
predării, predarea unei părți specifice) a
profesorului titular
Certificat de pregătire emis de o instituție de
pregătire acceptată de AACR
Sau
Document care să ateste pregătire internă +
programa parcursă

•
3 ani de experiență relevantă în
mediu civil de întreținere aeronave
sau un echivalent acceptabil;
•
experiența trebuie să fie
reprezentativă pentru tipul de a/c
pentru care va conduce pregătirea
practică
SAU
Licența Part 66 cu categoria și tipul de
aeronavă specifice

Document emis de organizația angajatoare cu
detalierea atribuțiilor specifice relevante

Instructorii/Examinatorii trebuie să
aibă calităţile personale necesare
conducerii
procesului
de
instruire/evaluare,
cum
ar
fi:
profesionalism,
obiectivitate,
capacitate de analiză, flexibilitate,
capacitate de evaluare.

Recomandare
emisă
de
organizația
angajatoare pe baza efectuării unui interviu
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