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D E C I Z I A  
D I R E C T O R U L U I  G E N E R A L  A L  

A U T O R I T Ă Ț I I  A E R O N A U T I C E  C I V I L E  R O M Â N E  
 

N r . D 5 8 1  
 

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 405/1993 privind înființarea Autorității 
Aeronautice Civile Române, cu modificările și completările ulterioare, 
 
În baza prevederilor Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 49/11.06.2021, privind 
desemnarea Directorului General, precum și a competențelor stabilite prin Contractul de 
mandat nr. 15320/18.06.2021 încheiat între R.A. Autoritatea Aeronautică Civilă Română prin 
Consiliul de Administrație și domnul Nicolae STOICA în calitate de Director General,  
 
Având în vedere prevederile PIAC-REG „Proceduri și instrucțiuni de aeronautică civilă: 
Emiterea reglementărilor aeronautice” ediția 2/2020, aprobată prin Decizia Directorului 
General al AACR nr. D 211/23.03.2020, 
 
În conformitate cu: 
 
Regulamentul (UE) 1139/2018 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 
privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene 
pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 
1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE 
ale Parlamentului European și ale Consiliului precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) 
nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a 
Regulamentului (CEE) No 3922/91 al Consiliului; 
 
Regulamentul (UE) nr. 139/2014, de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor 
administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului;  
 

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1309/2014, privind măsuri pentru aplicarea 
Regulamentului (UE) nr. 139/2014 al Comisiei din 12 februarie 2014 de stabilire a cerințelor 
tehnice și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri; (4) OMTI nr. 791/2010 
privind împuternicirea inspectorilor aeronautici pentru supervizarea siguranței zborului; 
 
În temeiul prevederilor art. 6 alin. 1 lit. b și alin. 4 din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian, 
Directorul General al Autorității Aeronautice Civile Române, 

 
D E C I D E :  

 
Art.1. Începând cu data prezentei decizii, se aprobă și intră în vigoare Procedura de 
Aeronautică Civilă PAC–AD–AUDIT/INSPECȚIE: Metodologia de audit/inspecție aplicabilă 
domeniului aerodromuri, ediția 1/2021. 
 
Art.2. În termen de 5 zile, prezenta decizie se publică pe site-ul AACR prin grija Serviciului 
Aerodromuri și a persoanei desemnate pentru actualizarea site-ului AACR. 
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Art.3.  Serviciul Aerodromuri din cadrul AACR și administratorii de aerodrom vor lua măsuri 
pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii, în părțile care le revin. 
 
Art.4. Cu data prezentei decizii, Decizia Directorului General al AACR nr. D.825/23.08.2019 
și Decizia Directorului General al AACR nr. D.160/26.03.2021 își încetează aplicabilitatea. 
 

 
 

(E-signed) 
 

DIRECTOR GENERAL 
 

Nicolae STOICA 
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PREAMBUL 
 
 
(1) În conformitate cu prevederile Legii 20/2020 privind Codul aerian și potrivit 

Hotărârii Guvernului nr. 405/1993 privind înființarea Autorității Aeronautice Civile 
Române cu modificările și completările ulterioare, AACR are ca obiect de activitate 
exercitarea funcției de supervizare a siguranței zborului în aviația civilă la nivel 
național și a competențelor delegate de către Ministerul Transporturilor și 
Infrastructurii (MTI) în domeniul securității aviației civile, potrivit reglementărilor în 
vigoare. 
 

(2) Prin OMT nr. 1309/2014 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 
139/2014 al Comisiei din 12 februarie 2014 de stabilire a cerințelor tehnice și a 
procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului 
(CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, AACR este 
desemnată ca autoritate competentă în certificarea și supravegherea 
aerodromurilor, precum și a personalului și organizațiilor implicate, în scopul 
exercitării atribuțiilor ce revin unei asemenea autorități în conformitate cu 
prevederile Regulamentului (UE) nr. 139/2014 și ale Regulamentului (UE) 
2018/1139. De asemenea AACR, în conformitate cu prevederile Ordinului MT nr. 
1309/2014, în contextul aplicării Regulamentului  (UE) nr. 139/2014, răspunde 
inclusiv de supravegherea furnizorilor de servicii de administrare a platformei. 

 
(3) De asemenea, ca autoritate națională de supervizare, AACR are obligația de a 

verifica conformarea cu cerințele europene privind certificarea operatorilor de 
aerodrom/furnizorilor de gestionare a platformei, prevăzute în Regulamentului 
(UE) nr. 139/2014, astfel încât, pentru aducerea la îndeplinire a cerințelor, AACR 
desfășoară procese de supervizare a siguranței zborului materializate prin audituri 
și inspecții. 

 
(4) Rezultatele obținute ca urmare a desfășurării activităților în conformitate cu 

prezenta procedură vor fi utilizate, de către AACR în luarea deciziei privind 
eliberarea, menținerea, modificarea, suspendarea sau revocarea certificatelor 
europene pentru aerodromuri, a certificatelor pentru organizațiile responsabile cu 
operarea aerodromurilor, inclusiv în ceea ce privește limitările de operare 
referitoare la proiectarea specifică a aerodromului, după cum sunt prevăzute de 
anexele II și III ale Regulamentului (UE) nr. 139/2014 de stabilire a cerințelor 
tehnice și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului. 
 

(5) În scopul asigurării supervizării siguranței zborului în aviația civilă, AACR 
efectuează, prin inspectorii aeronautici pentru supervizarea siguranței zborului, 
nominalizați și împuterniciți în condițiile OMTI nr. 791/2010 privind împuternicirea 
inspectorilor aeronautici pentru supervizarea siguranței zborului, audituri și inspecții 
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la agenții aeronautici civili care desfășoară activități aeronautice civile pe teritoriul 
României.  

 
(6) În vederea îndeplinirii sarcinilor de certificare și/sau supraveghere, inspectorii 

aeronautici menționați la pct. (6) sunt autorizați să efectueze, în cadrul  auditurilor/ 
inspecțiilor activități de evaluare, teste, simulări sau exerciții, după caz. 

 
(7) Descrierea sistemului de management al AACR, ce conține informații referitoare la  

politicile  și  procedurile proprii, menținerea calificării personalului, criterii calitative 
și cantitative aplicabile inspectorilor aeronautici în vederea asigurării îndeplinirii 
corespunzătoare, de către aceștia, a tuturor sarcinilor aferente, resursele pentru 
exercitarea sarcinilor, procesul formal de monitorizare a conformității sistemului de 
management cu cerințele relevante precum și alte elemente interne AACR ce 
acoperă cerințele prevăzute în Anexa II a Regulamentului (UE) nr. 139/2014, 
reprezintă obiectul unor proceduri interne AACR. 

 
(8) AACR pune la dispoziția operatorilor de aerodrom, precum și altor părți interesate, 

acte legislative, standarde, norme, publicații tehnice și documente aferente, pentru 
a facilita conformarea acestora cu cerințele aplicabile. 
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CAPITOLUL 1. GENERALITĂȚI 

 
 
1.1. Scop și aplicabilitate  
 
(1) Scopul prezentei proceduri este acela de a detalia modalitatea prin care inspectorii 

aeronautici ai AACR desfășoară activități de audit/inspecție specifice pentru 
supervizarea siguranței zborului și al modului de acțiune pentru inițierea sau 
impunerea de măsuri executorii. 
 

(2)    Prezenta procedură se aplică: 
a) operatorilor de  aerodromuri și furnizorilor de servicii de administrare a 

platformei aflați sub incidența Regulamentului (UE) 2018/1139 și a 
Regulamentului (UE) nr. 139/2014; 

b) personalului AACR din domeniul aerodromurilor, implicat în supravegherea 
siguranței zborului. 

 
(3)   Etapele de certificare a aerodromurilor civile ce intră sub incidența Regulamentului 

(UE) 2018/1139, respectiv a Regulamentului (UE) nr.139/2014, sunt descrise în 
PIAC-AD-139: Certificarea și supravegherea aerodromurilor civile în conformitate 
cu cerințele Regulamentului (UE) 139/2014, ediția în vigoare. 

 
(4)   Procedurile de supraveghere, ciclul de planificare al programelor de supraveghere, 

tipurile de audituri/inspecții de supraveghere sunt descrise în Regulamentul (UE) 
nr. 139/2014 și în PIAC-AD-139 subsecvent: Certificarea și supravegherea 
aerodromurilor civile în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) 139/2014, 
ediția în vigoare. 

 
1.2. Documente de referință 
 
(1) Regulamentul (UE) 1139/2018 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 

iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a 
Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a 
Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) 
nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului 
European și ale Consiliului precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 
552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a 
Regulamentului (CEE) No 3922/91 al Consiliului; 
 

(2) Regulamentul (UE) nr. 139/2014, de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor  
administrative referitoare la aerodromuri  în temeiul Regulamentului (CE) nr. 
216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului; 
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(3) OMT nr. 1309/2014, privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 
139/2014 al Comisiei din 12 februarie 2014 de stabilire a cerințelor tehnice și a 
procedurilor administrative referitoare la aerodromuri; 
 

(4) OMTI nr. 791/2010 privind împuternicirea inspectorilor aeronautici pentru 
supervizarea siguranței zborului; 

 
(5) Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian;  

 
(6) SR EN ISO 19011:2018: Ghid privind auditarea sistemelor de management; 

 
(7) Doc 9734 ICAO: Safety Oversight Manual, ediția 2017;  

 
(8) Doc 10070 AN/528 ICAO: Manual on the Competencies of Civil Aviation Safety 

Inspector, ediția 2016;  
 
Documente conexe:  
 
(1) PIAC-AD-139: Certificarea și supravegherea aerodromurilor civile în conformitate 

cu cerințele Regulamentului (UE) 139/2014, ediția 1/2018; 
 

(2) Regulamentul de punere în aplicare (UE) Nr. 628/2013 al Comisiei privind 
metodele de lucru ale Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru efectuarea 
inspecțiilor de standardizare și pentru monitorizarea aplicării normelor din 
Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 736/2006 al Comisiei. 

 
1.3 Noțiuni, termeni și acronime 
 
1.3.1. Noțiuni și termeni 
 
Termenii specifici utilizați în prezenta procedură corespund definițiilor din Regulamentul 
(UE) 2018/1139, Regulamentul (UE) nr. 139/2014, precum și definițiilor din SR EN ISO 
19011:2018: 
 
(01) audit: proces sistematic, independent și documentat pentru obținerea dovezilor de 

audit și evaluarea acestora, în mod obiectiv, cu scopul de a determina în ce 
măsură sunt îndeplinite criteriile de audit; 

(02) inspecție: evaluare independentă realizată prin observare și evaluare însoțită, 
după caz, de măsurători, de teste sau de calibrări, în scopul de a verifica 
conformitatea cu cerințele aplicabile; 

(03) criterii de audit: ansamblu de politici, proceduri sau cerințe utilizate ca o referință 
față de care se compară dovada de audit; 

(04) dovezi de audit: înregistrări, declarații ale faptelor sau alte informații care sunt 
relevante în raport cu criteriile de audit și verificabile; 

(05) constatări ale auditului: rezultatele evaluării dovezilor de audit colectate în raport 
cu criteriile de audit; 
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(06) concluzii ale auditului:  rezultatele unui audit, furnizate de echipa de audit după 
luarea în considerare a obiectivelor auditului și a tuturor constatărilor de audit. 

(07) problemă imediată de siguranță (PIS): o situație în care există probe că un 
produs, un serviciu, un sistem, un element constitutiv, un echipament sau o 
instalație este fie într-o asemenea stare, fie este exploatat(ă), furnizat(ă) sau 
întreținut(ă) într-un asemenea mod încât persoanele s-ar putea afla în pericol dacă 
situația nu este corectată imediat. 

(08) măsuri executorii: măsuri stabilite de inspectorii AACR/echipa de audit pentru 
remedierea unei constatări de nivel 1 sau 2 care se definesc prin nerespectarea 
specificațiilor de certificare sau încălcare flagrantă a unor cerințe de regulament. 
Măsurile executorii urmăresc remedierea constatărilor la un moment sau la o dată 
stabilită expres de către inspectorii aeronautici și care condiționează continuarea 
operațiunilor. 

 
1.3.2 Acronime 
 
(1) AACR - Autoritatea Aeronautică Civilă Română; 
(2) AGA - domeniul aerodromuri 
(3) CEC – Comisia de Evaluare a Constatărilor; 
(4) FCP - Fișa Constatărilor Preliminare; 
(5) PAC - Plan de Acțiuni Corective; 
(6) PIS  - Problemă Imediată de Siguranță; 
(7) FME - Fișă Măsuri Executorii. 
 
Alte acronime utilizate în prezenta procedură corespund celor stabilite în reglementările 
nominalizate la pct. 1.2. 
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CAPITOLUL 2. PRINCIPII DE AUDITARE 
 
 
2.1. Integritatea 
 
(1) AACR se asigură, în mod continuu, că inspectorii care desfășoară activități 

specifice de audit/inspecție: 
(a) își efectuează activitatea în mod etic, imparțial, cu onestitate, perseverență și 

responsabilitate; 
(b) efectuează activitățile de audit/inspecție numai dacă sunt competenți să le 

realizeze; 
(c) evită orice influență care poate fi exercitată asupra judecății lor în timpul 

efectuării auditului. 
 

2.2. Prezentarea corectă  
 

(1) Prin rapoartele de audit, inspectorii AACR au obligația de a prezenta în mod clar, 
exact și obiectiv constatările auditului, concluziile auditului și activitățile de audit. 
Obstacolele semnificative întâlnite pe parcursul auditului, precum și opiniile 
divergente nerezolvate, dintre echipa de audit și auditat, trebuie să fie raportate.  
 

2.3. Conștiință profesională  
 

(1) În executarea activității de audit/inspecție, inspectorii AACR trebuie să aibă în 
vedere o atitudine rațională și aplicarea perseverenței în auditare precum și 
capacitatea de a face aprecieri rezonabile, obiective, în toate situațiile de audit. 
 

2.4. Confidențialitatea 
 

(1) Documentele și informațiile furnizate sau obținute de către membrii echipelor de 
audit pe parcursul auditurilor efectuate sunt confidențiale și nu pot fi prezentate 
decât: 
(a) Directorului General al AACR; 
(b) persoanelor competente (conducătorii direcțiilor de specialitate, servicii, 

reprezentanților autorității de stat în domeniul transporturilor, altor entități 
conform prevederilor legale în vigoare);  

(c) persoanelor nominalizate în acest sens de către Directorul General al AACR. 
 

(2) AACR poate pune la dispoziția părților interesate numai informațiile cu caracter 
public cu respectarea legislației în vigoare . 

 
2.5. Independența 

  
(1) Inspectorii AACR trebuie să fie independenți de activitatea pe care o auditează și 

pe întreg parcursul procesului de audit trebuie să manifeste o atitudine imparțială 



PIAC-AD-AUDIT / INSPECȚIE       AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ 
 
Capitolul 2                                                                  Procedură de Aeronautică Civilă                 
 

 

______________________________________________________________________ 
 
2021 2-2 Ediția 01 

și obiectivă, să acționeze astfel încât să nu fie părtinitori sau supuși unor conflicte 
de interese, asigurându-se că se bazează numai pe dovezi veridice în stabilirea 
constatărilor și concluziilor auditului. 
 

2.6.   Abordarea bazată pe dovezi 
 
(1) AACR se asigură că rezultatele/concluziile auditului sunt credibile și 

reproductibile iar dovezile auditului sunt verificabile.   
 
2.7. Abordarea bazată pe risc 
 
(1) Inspectorii AACR trebuie să ia în considerare riscurile și oportunitățile în activitatea 

de audit. 
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CAPITOLUL 3. PROGRAME DE AUDIT/INSPECȚIE 

 
 
3.1.  Consideraţii generale privind programele de audit/inspecţie 
 
(1) Auditurile/inspecţiile se desfăşoară pe baza programelor de audit/inspecţie, 

întocmite de către responsabilii acestora, conform PIAC-AD-139. 
 

(2) Elementele fiecărui program de audit, ciclul și programele de supraveghere 
subsecvente, precum și reviziile anuale ale acestora, sunt prevăzute în procedurile 
specifice/subsecvente proceselor de certificare/supraveghere. 

 
(3) Implementarea programului de audit/inspecție, ca parte a Programului anual de 

supervizare a siguranței din cadrul AACR, este monitorizată şi analizată anual.  
 
(4) Monitorizarea programului de audit/inspecţie este realizată prin informații privind:  

(a) capabilitatea echipelor de audit/inspecție de a implementa planurile de 
audit/inspecţie; 

(b) conformitatea cu programările efectuate; 
(c) conformitatea cu procedurile  aplicabile; 
(d) înregistrările rezultate din audituri/inspecţii; 
(e) alte elemente rezultate din analiza programelor de audit/inspecţie. 

 
3.2. Responsabilitățile, resursele și procedurile pentru programul de 

audit/inspecţie 
 
(1) Responsabilitatea pentru gestionarea activităților specifice programelor de 

audit/inspecţie este atribuită șefului structurii AGA din cadrul AACR și/sau sau 
responsabililor nominalizați, care răspund de: 
(a) elaborarea, implementarea, monitorizarea și actualizarea programului de 

audit/inspecție, după caz; 
(b) identificarea și stabilirea resurselor pentru implementarea programului de 

audit/inspecţie; 
(c) raportarea implementării acestora. 

 
(2) În vederea stabilirii resurselor adecvate pentru programul de audit/inspecţie, 

responsabilii programelor de audit/inspecţie, menționați la pct. 3.2. (1), iau în 
considerare resursele financiare, tehnicile de audit/inspecţie, procesele de 
realizare şi menţinere a competenţei inspectorilor aeronautici, disponibilitatea 
acestora, tipul de audit/inspecţie, durata auditului/inspecţiei, timpul de călătorie, 
cazarea şi alte cerinţe de auditare/inspecţie aplicabile după caz. 
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CAPITOLUL 4. REALIZAREA AUDITULUI 

 
 
4.1.  Descrierea generală a activităților de audit 
 
(1) Auditurile se desfășoară în general în baza Programelor anuale de audit întocmite 

și aprobate la nivelul AGA. 
 

(2) Inspectorii AGA pot efectua audituri de urmărire specifice pentru a evalua stadiul 
de implementare a măsurilor convenite anterior în PAC, audituri care pot fi 
comune cu cele de supraveghere, conform programelor anuale, sau separate.  
  

(3) În afara auditurilor planificate, AACR poate efectua audituri neprogramate ori de 
câte ori este necesar. 

 
(4) Auditurile neprogramate la operatorii de aerodrom sau la furnizorii de servicii de 

gestionare a platformei se pot efectua în cazul producerii unor incidente în 
perimetrul infrastructurilor aeroportuare, în cazul unor situații/deficiențe care au 
afectat sau ar putea afecta siguranța operațiunilor de aerodrom sau la 
sesizări/reclamații ale părților  interesate. 

 
(5) Auditurile neprogramate se efectuează de către AACR fără notificarea prealabilă a 

auditatului, în acest caz inspectorii aeronautici implicați având obligația de a se 
asigura că operațiunile de aerodrom nu sunt afectate de desfășurarea acțiunii și 
nici nu sunt întrerupte. 

 
4.2.  Etapele auditului  
 
(1) Etapele necesare desfășurării activităților de audit sunt următoarele: 

 
I.    INIȚIEREA AUDITULUI:  

(a)  Numirea conducătorului echipei de audit; 
(b)  Identificarea obiectivului auditului, stabilirea domeniului și criteriilor 

de audit; 
(c)  Stabilirea contactului inițial cu auditatul; 
(d)  Selectarea echipei de audit. 

 
II.  PREGĂTIREA ACTIVITĂȚILOR DE AUDIT 

(a)  Efectuarea analizei documentelor în scopul pregătirii auditului; 
(b)  Pregătirea planului de audit; 
(c)  Alocarea activităților în cadrul echipei de audit; 
(d)  Pregătirea documentelor de lucru; 

 
III. EFECTUAREA ACTIVITĂȚILOR DE AUDIT  

(a) Efectuarea ședinței de deschidere; 
(b) Realizarea analizei documentelor în timpul efectuării auditului; 
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(c) Comunicarea pe parcursul auditului; 
(d) Alocarea responsabilităților pentru ghizi și observatori, dacă este 

cazul;  
(e) Colectarea și verificarea informațiilor; 
(f) Generarea constatărilor de audit; 
(g) Stabilirea necesității inițierii sau impunerii de măsuri executorii, 

dacă este cazul; 
(h) Pregătirea concluziilor auditului; 
(i) Efectuarea ședinței de închidere; 

 
IV.  PREGĂTIREA, APROBAREA ȘI DIFUZAREA RAPORTULUI DE AUDIT  
 

(a) Pregătirea Raportului de audit; 
(b) Aprobarea și difuzarea Raportului de audit; 

 
V. ÎNCHEIEREA AUDITULUI 
 
VI.  DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DE URMĂRIRE REZULTATE DIN  
          AUDIT 

(a) Dacă se specifică în planul de audit. 
 
4.3. INIȚIEREA AUDITULUI  (I)       
 
4.3.1. Numirea Conducătorului echipei de audit 
 
(1)  În funcție de criteriile stabilite prin proceduri interne și de obiectivul/specificul 

auditului, șeful structurii AGA din cadrul AACR numește un Conducător al echipei 
de audit pentru fiecare audit în parte. 

 
(2) Atunci când se efectuează un audit combinat (de exemplu audit AGA - ATM/ANS), 

șefii structurilor de specialitate din cadrul AACR participante la audit, stabilesc 
Conducătorul echipei de audit de comun acord, luând în considerare obiectivul 
auditului. 

 
4.3.2. Identificarea obiectivului auditului, stabilirea domeniului și criteriilor de 

audit 
 
(1) Domeniul și criteriile auditului se stabilesc în funcție de obiectivul auditului (audit 

de certificare, audit de supraveghere, audit de urmărire după caz) și de elementele 
relevante regăsite în cererea/documentația suport a operatorului de 
aerodrom/furnizorului de servicii de gestionare a platformei. 
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4.3.3. Stabilirea contactului inițial cu auditatul 
 

(1) Contactul inițial cu auditatul va fi inițiat de către Conducătorul echipei de audit și 
poate fi telefonic sau prin adresă scrisă, comunicată prin e-mail, cu confirmarea 
primirii acestuia. 

(2) Scopul contactului inițial este să: 
(a) furnizeze informații despre perioada de timp propusă pentru audit și 

componența echipei de audit; 
(b) furnizeze informații despre obiectivele, domeniul și metodele auditului; 
(c) stabilească canalele de comunicare; 
(d) solicite accesul la documentele relevante, inclusiv la înregistrări relevante; 
(e) determine cerințele specifice locațiilor pentru acces, siguranță, securitate și 

sănătate în muncă, etc.; 
(f) stabilească acordurile pentru efectuarea auditului; 
(g) să se convină asupra necesității și numărului persoanelor însoțitoare 

(observatori sau ghizi, după caz). 
 
4.3.4. Selectarea echipelor de audit  
 
(1) Echipele de audit din structura AGA sunt constituite dintr-un Conducător al 

echipei de audit și unul sau mai mulți inspectori, conform criteriilor aprobate 
intern în cadrul AACR. 

 
(2) Conducătorul echipei de audit, în colaborare cu șeful structurii AGA din cadrul 

AACR, stabilește componența echipei de audit luând în considerare următoarele 
criterii: 
(a) obiectivul, domeniul, criteriile și durata estimată a auditului; 
(b) competența echipei de audit necesară pentru realizarea obiectivelor 

auditului; 
(c)   necesitatea de a asigura independența echipei de audit față de activitățile 

care sunt auditate/inspectate și de a evita conflictele de interese; 
(d) abilitatea membrilor echipei de audit de a interacționa eficace cu auditatul; 
(e) resursele disponibile. 

 
(3) Echipa de audit este împuternicită să execute cel puțin următoarele sarcini:  

(a) să examineze înregistrările, datele, procedurile și orice alte documente/ 
materiale relevante specifice tipului de audit;  

(b) să efectueze copii sau extrase din astfel de înregistrări, date, proceduri și alte 
documente/materiale relevante;  

(c) să solicite explicații verbale la fața locului; 
(d) să efectueze verificări, teste, exerciții, evaluări, inspecții (inclusiv solicitarea 

efectuării uneia sau mai multor verificări de zbor pe aerodrom, precum și 
orice alt test sau exercițiu, simulare pe care le consideră necesare). 
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4.4.  PREGĂTIREA ACTIVITĂȚILOR DE AUDIT (II) 
 
4.4.1. Efectuarea analizei documentelor în scopul pregătirii auditului 
 
(1) Evaluarea analizei, de către echipa de audit, a documentației relevante pentru 

audit are scopul de a determina dacă: 
(a) auditatul a depus documentația solicitată conform reglementărilor în vigoare 

sau dacă a actualizat, după caz, documentația relevantă ca urmare a 
modificărilor apărute  și, 

(b) această documentație reflectă modul de conformare cu cerințele aplicabile, 
luând în considerare obiectivul auditului. 

 
(2) Analiza va lua în considerare mărimea, natura și complexitatea operațiunilor 

auditatului precum și obiectivele, respectiv domeniul auditului. În cazul în care 
documentația necesară pentru evaluare necesită completări sau nu este 
adecvată, Conducătorul echipei de audit, după consultarea cu membrii echipei 
sale, poate solicita auditatului completarea acesteia. După primirea 
documentației solicitate, Conducătorul echipei de audit o distribuie echipei spre 
analiză. 

 
4.4.2. Pregătirea Planului de audit 
 
(1) Conducătorul echipei de audit stabilește perioada de audit, de comun acord cu 

auditatul și întocmește Planul de audit în conformitate cu Anexa 1 a prezentei 
proceduri. Planul de audit va fi transmis auditatului cu cel puțin 5 zile anterior datei 
stabilite pentru începerea evaluării la fața locului. 

 
(2) Planul de audit include următoarele elemente: 

(a) obiectivele auditului; 
(b) criteriile de audit;  
(c) domeniul auditului, inclusiv procesele care urmează a fi auditate;  
(d) datele de desfășurare a evaluărilor, locațiile, compartimentele auditatului 

unde vor avea loc evaluările la fața locului; 
(e) perioada de timp apreciată ca fiind necesară pentru desfășurarea activităților 

de audit la fața locului, inclusiv pentru întâlnirile cu managementul auditatului 
și cele ale echipei de audit;  

(f) rolul și responsabilitățile membrilor echipei de audit și a persoanelor care îi 
însoțesc. 
 

(3) În urma primirii Planului de audit, auditatul trebuie să coopereze cu AACR în 
vederea pregătirii etapei de audit de la fața locului.  
 

(4) Pentru auditurile neplanificate/inopinate nu se notifică operatorul de 
aerodrom/furnizorul de servicii de gestionare a platformei. 
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4.4.3. Alocarea activităților în echipa de audit 
 

(1) Conducătorul echipei de audit alocă fiecărui inspector aeronautic din echipă 
responsabilitatea pentru auditarea/inspectarea proceselor, domeniilor, facilităților, 
echipamentelor și bazelor tehnice, sectoarelor și zonelor operaționale specifice 
auditatului. 

 
(2) Alocările menționate la pct. 4.4.3.(1) trebuie să ia în considerare competența 

inspectorilor și utilizarea eficace a timpului alocat auditului. În vederea optimizării 
atingerii obiectivelor auditului în timpul maxim prevăzut, Conducătorul echipei de 
audit poate face modificări ale sarcinilor alocate membrilor echipei de audit pe 
durata evaluărilor. 

 
4.4.4. Pregătirea documentelor de lucru 
 
(1)   Membrii echipei de audit colectează și analizează informațiile relevante pentru 

activitățile de audit stabilite/prevăzute și pregătesc documentele de lucru,  după 
cum este necesar.  

 
(2)   Informațiile relevante pentru activitățile de audit sunt obținute de fiecare membru al 

echipei prin verificarea și analizarea documentației aplicabile solicitată auditatului 
și, eventual, prin completarea și/sau actualizarea acesteia, după caz. 

 
(3)  De asemenea informațiile relevante pentru audit implică dar nu sunt limitate la 

documentațiile de autorizare/certificare, rapoartele de audit anterioare, raportări 
specifice, evenimente, baze ECCAIRS, informații AIP, alte elemente relevante 
după caz cum ar fi PAC specifice în cazul auditurilor de urmărire. În cazul 
inspecțiilor, documentația poate include, dar nu se limitează, la instrucțiuni 
tehnice, proiecte, manuale de exploatare și întreținere, specificații tehnice. 

 
(4)  Pregătirea documentelor de lucru, utilizate de către echipa de audit în scop de 

referință și de înregistrare a desfășurării auditului, constă în chestionare de audit, 
formulare specifice pentru înregistrarea constatărilor auditului după caz. 

 
(5) Chestionarele de audit sunt instrumente de lucru ale echipei de audit și nu implică 

transmiterea sau răspândirea lor către auditați. 
  

(6) Membrii echipelor de audit trebuie să asigure, în orice moment, păstrarea în 
condiții de securitate corespunzătoare a documentelor care implică informații 
confidențiale sau informații sensibile. 
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4.5.  EFECTUAREA  ACTIVITĂȚILOR DE  AUDIT (III) 
 
4.5.1. Efectuarea ședinței de deschidere 
 
(1) Ședința de deschidere este condusă de Conducătorul echipei de audit, la aceasta 

participând conducerea organizației auditate și reprezentanții entităților auditate 
după caz. 
 

(2) În cadrul ședinței de deschidere sunt abordate obligatoriu, dar fără a fi limitative, 
următoarele aspecte: 
(a) prezentarea participanților, inclusiv a observatorilor, ghizilor, cu o evidențiere a 

rolurilor acestora în cadrul procesului de audit; 
(b) confirmarea obiectivelor, criteriilor și domeniului auditului; 
(c) confirmarea planului de audit, eventual a acordurilor stabilite cu auditatul; 
(d) prezentarea metodelor și procedurilor ce vor fi utilizate pentru efectuarea 

auditului, inclusiv înștiințarea auditatului asupra faptului că dovezile de audit 
se vor baza numai pe eșantioane din informațiile disponibile;  

(e) confirmarea disponibilității resurselor și a locațiilor necesare pentru realizarea 
auditului;  

(f) confirmarea modului de comunicare dintre echipa de audit și auditat; 
(g) metoda de raportare a constatărilor; 
(h) confirmarea faptului că, pe parcursul auditului, auditatul va fi informat despre 

progresul auditului; 
(i) confirmarea aspectelor referitoare la confidențialitate și securitatea 

informațiilor primite; 
(j) înștiințarea privind condițiile în care auditul poate fi întrerupt; 
(k) informarea privind sistemul de reclamații și apeluri față de modul de 

desfășurare a auditului sau față de concluziile auditatului; 
(l)  informarea cu privire la ședința de închidere. 
 

(3) Operatorul aerodromului/ furnizorul serviciilor de administrare a platformei are 
obligația de a pune la dispoziția echipei de audit un spațiu adecvat pentru această 
ședință. 
 

4.5.2. Realizarea analizei documentelor în timpul efectuării auditului 
 

(1) Documentația relevantă a auditatului este analizată pentru: 
(a)  determinarea conformității cu criteriile de audit, în funcție de gradul său de  

documentare; 
(b)  colectarea informațiilor în scopul sprijinirii activităților de audit. 

 
4.5.3. Comunicarea pe parcursul auditului 
 
(1)  Auditatul trebuie să coopereze cu toți membrii echipei de audit și să permită 

acestora participarea la efectuarea auditului, conform programului stabilit, precum 
și participarea la audit a celorlalte persoane autorizate în acest sens de către 
AACR, facilitând: 
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(a) accesul în orice zonă operațională, la orice bază tehnică, facilitate, instalație, 
echipament, procedură, documente, date, soft, înregistrare sau alt material 
relevant pentru activitatea supusă evaluării, indiferent dacă este contractată 
sau nu; și  

(b) efectuarea sau asistarea la orice acțiune, inspecție, evaluare, test sau 
exercițiu, etc., considerate de către echipa de audit ca fiind relevante pentru 
procesul de audit. 
 

(2) Conducătorul echipei de audit comunică periodic operatorului de 
aerodrom/furnizorul serviciilor de administrare a platformei prin reprezentantul 
desemnat al acestuia, evoluția auditului și orice risc semnificativ identificat după 
cum s-a convenit în ședința de deschidere. 

 
(3) Atunci când dovezile de audit disponibile indică faptul că obiectivele auditului nu 

sunt realizabile sau sugerează prezența unui risc semnificativ ca urmare a 
identificării unei probleme imediate de siguranță (PIS),  Conducătorul echipei de 
audit oprește procesul de evaluare și informează operativ conducerea auditatului 
respectiv managementul AACR pe linie ierarhică și, după analiza situației:   
(a) impune condiții, limitări sau restricții activităților desfășurate, 
(b) suspendă temporar activitățile specifice operatorilor de  aerodromuri/ 

furnizorilor de servicii de administrare a platformei, inclusiv oprirea de la zbor a 
unei aeronave și/sau a membrilor echipajului acesteia, până la inițierea, de 
către auditat, a unor acțiuni adecvate de remediere a situației sesizate. 

 
(4) Problemele menționate la para 4.5.3. (3) pot conduce la : 

(a) reconfirmarea sau modificarea Planului de audit, modificări ale obiectivelor 
de audit sau ale domeniului de audit; 

(b) sistarea auditului și reprogramarea acestora după caz, situație în care AACR 
anunță operatorul de aerodrom/furnizorul serviciilor de administrare a 
platformei, entitatea respectivă privind aspectele apărute care nu permit 
continuarea auditului, ia măsuri în consecință și întocmește, după caz, FCP 
cu încadrarea constatărilor N1 și ulterior rapoarte specifice în care 
menționează numărul de zile de audit efectuate până la sistarea auditului, 
măsurile impuse de situația creată legată de problema imediată de siguranță 
(PIS), precum și alte elemente ce au condus la această stare de fapt.  

 
(5) Modul de reacție operativă în cazul identificării unei probleme imediate de siguranță 

este  prezentat în Anexa 2 – Mod de acțiune în cazul unei probleme imediate de 
siguranță (PIS). 

 
4.5.4. Rolul și responsabilitățile ghizilor și observatorilor 
 
(1) Fiecare inspector aeronautic al AACR implicat în activitatea de audit trebuie să fie 

însoțit de un ghid, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel între AACR și 
operatorul de aerodrom/furnizorul serviciilor de administrare a platformei, entitatea 
respectivă. 
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(2) Prezența observatorilor pe parcursul activităților de audit trebuie agreată între 
AACR și operatorul de aerodrom/furnizorul serviciilor de administrare a platformei 
înainte de efectuarea auditului, entitatea respectivă. 

 
(3) Echipa de audit trebuie să se asigure că: 

(a)  ghizii desemnați din partea auditatului au doar rolul de a facilita auditul și nu 
au dreptul să influențeze sau să intervină în procesul de audit sau în rezultatele 
auditului; 

(b) observatorii nu influențează sau nu intervin în procesul de audit respectiv în 
rezultatele auditului. 

 
(4) Observatorii pot fi membri ai AACR, ai operatorului de aerodrom/furnizorul 

serviciilor de administrare a platformei, consultanți, autorități sau alte persoane a 
căror prezență este justificată. 

 
4.5.5. Colectarea și documentarea informațiilor 

 
(1) Pe parcursul auditului, informațiile relevante față de obiectivele, domeniul și 

criteriile auditului, inclusiv informațiile referitoare la interfețele dintre funcții, 
activități și procese sunt colectate prin eșantionare și trebuie verificate. 
 

(2) Sunt acceptate ca dovezi de audit numai informațiile care sunt verificabile.  
 

 
(3) Dacă pe durata colectării dovezilor, echipa de audit identifică orice circumstanță 

nouă sau modificată sau orice risc nou sau modificat, acestea sunt tratate 
corespunzător de echipă. 
 

(4) Procesul de colectare a informațiilor până la concluziile auditului presupune: 
(a) Sursa de informații; 
(b) Colectarea prin intermediul eșantionării corespunzătoare; 
(c) Dovada de audit sau declarația de neconformitate a auditatului, când nu există 

nicio dovadă; 
(d) Evaluarea față de criteriile de audit; 
(e) Constatările auditului; 
(f) Analizarea. 

 
(5) Constatările auditului, care rezumă neconformitatea/observația precum și dovezile 

de audit în sprijinul lor, vor fi înregistrate și raportate, conform Fișei constatărilor 
preliminare (FCP) prezentată în Anexa 3 a prezentei proceduri. 

 
(6) Constatările de neconformitate nu vor fi clasificate în această etapă ci vor fi doar 

descrise folosind formularul fișei menționată la punctul 4.5.5. (5). 
 
(7) Orice constatare a unei neconformități trebuie înregistrată față de o cerință 

specifică a criteriilor de audit, trebuie să conțină o descriere clară și să identifice, 
în detaliu, dovada obiectivă pe care se bazează. 
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(8) Neconformitățile trebuie aduse la cunoștința auditatului și analizate cu acesta 

pentru a se asigura că sunt înțelese și că dovezile sunt corecte.  
 
(9) Orice opinie divergentă apărută între echipa de audit și organizația auditată privind 

constatările și/sau concluziile auditului trebuie să fie discutată și, pe cât posibil, 
rezolvată. Opiniile divergente referitoare la dovezile sau constatările auditului și 
punctele nerezolvate se înregistrează în Fișa constatărilor preliminare (FCP) 
prezentată în Anexa 3. 

 
(10) Fișa constatărilor preliminare (FCP) completată și semnată conform Anexei 3 se 

înregistrează la auditat și se emite în două exemplare originale (un exemplar 
pentru echipa AACR, respectiv un exemplar pentru auditat). 

 
4.5.6. Stabilirea necesității inițierii măsurilor executorii 
 
(1) În condițiile în care pe timpul activității de supervizare a zborului, atât pe timpul 

activității la sediul AACR cât și în auditurile efectuate la fața locului, un inspector 
aeronautic împuternicit constată abateri de la cerințele aplicabile care necesită 
acțiuni de remediere până la acceptarea PAC, inițiază măsuri executorii.  

 
(2) Măsurile inițiate și termenele aferente trebuie convenite, anterior dispunerii lor, cu 

factorii de decizie din domeniul AGA. 
 
(3) Toate elementele solicitate verbal se comunică și în scris prin completarea 

formularului prezentat în Anexa 5. Fișă Măsuri Executorii (FME). 
 
(4) Formularul completat FME se transmite și directorului/șefului structurii AGA din 

cadrul AACR, pe adresa de email. 
 
(5) Lista constatărilor pentru care se inițiază măsuri executorii sunt detaliate în Anexa 

6.  
 
4.5.7. Pregătirea concluziilor auditului  
 
(1) Anterior ședinței de închidere, echipa de audit se reunește cu scopul: 

(a) de a analiza constatările auditului și a oricăror altor informații colectate în 
timpul auditului, față de obiectivele stabilite; 

(b) de a semna Fișa constatărilor preliminare; 
(c) să convină asupra concluziilor auditului, luând în considerare incertitudinea 

inerentă din procesul de audit; 
(d) să identifice orice acțiuni de urmărire necesare; 
(e) să confirme adecvarea programului de audit sau să identifice orice modificare 

cerută. 
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4.5.8. Efectuarea ședinței de închidere a auditului 
 
(1) Ședința de închidere este condusă de către Conducătorul echipei de audit și are 

ca scop prezentarea constatărilor și concluziilor auditului într-un mod în care să fie 
înțeles de către auditat.  

 
(2) În cadrul ședinței de închidere Conducătorul echipei de audit:  

(a) informează că dovezile de audit colectate s-au bazat pe eșantioane din 
informația disponibilă; 

(b) informează participanții la ședință cu privire la constatările menționate în Fișa 
constatărilor preliminare - FCP, într-un mod în care acestea să fie înțelese și 
acceptate de managementul auditatului, menționând ca neconformitățile vor fi 
clasificate și raportate ulterior. Se va preda formal, auditatului, prin 
înregistrarea în registrul specific al acestuia, o copie după Fișa constatărilor 
preliminare - FCP; 

(c)   prezintă etapele ce vor urma în vederea elaborării Raportului de audit; 
(d) menționează termenul până la care auditatul urmează să prezinte un plan de 

acțiuni corective (PAC) pentru orice neconformitate/observație identificată pe 
parcursul auditului; 

(e) descrie activitățile post audit; 
(f) menționează toate informațiile referitoare la procesele de tratare a 

reclamațiilor după caz. 
 

 
4.6. PREGĂTIREA, APROBAREA ȘI DIFUZAREA RAPORTULUI DE AUDIT (IV) 

 
4.6.1. Pregătirea Raportului de audit 

 
4.6.1.1. Clasificarea constatărilor de către AACR 

 
(1) În termen de maxim 5 zile de la finalizarea auditului la fața locului, la nivelul 

structurii AGA din cadrul AACR se va convoca Comisia de evaluare a 
constatărilor (CEC), comisie ce va analiza și clasifica fiecare constatare descrisă 
în FCP anterioară menționată la pct. 4.5.5 (5). 

 
(2) Comisia are rolul de a examina toate concluziile preliminare și de a le clasifica 

pentru a asigura standardizarea internă. 
 
(3) Comisia are următoarea componență:  

(a) Președinte: directorul/șeful structurii AGA din cadrul AACR;  
(b) Membri:  

(i) Minimum 2 membri permanenți (care participă la toate evaluările, 
pentru asigurarea standardizării la nivel de structură AGA); 

(ii) Conducătorul echipei de audit; 
(iii) Responsabilul de aerodrom (Focal Point) în cazul operatorilor de 

aerodrom auditați, în calitate de observator. 
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(4) Constatările preliminare pot fi modificate, cu justificarea motivului, sau pot fi 

eliminate dacă nu se justifică clasificarea acestora ca neconformități sau 
observații, după caz. De asemenea, constatările preliminare pot fi fuzionate sau 
împărțite, după caz. 
 

(5) Constatările rezultate și confirmate de către comisia menționată la pct. 4.6.1.1. 
(3) sunt clasificate conform Regulamentului 139/2014 în neconformități de tipul 
N1, neconformități de tipul N2 sau observații (O). Semnăturile membrilor comisiei 
se vor regăsi în Raportul de audit.  

 
4.6.1.2. Elaborarea raportului de audit  

 
(1) În termen de 10 zile lucrătoare de la finalizarea auditului la fața locului, 

Conducătorul echipei de audit va elabora Raportul de audit (Anexa 4) care va 
integra și clasificarea constatărilor, raport pe care îl va supune aprobării interne 
AACR. 
 

(2) Raportul de audit furnizează o înregistrare completă, exactă, concisă și clară a 
auditului conținând, fără a fi limitativ, următoarele: 
(a) perioada de audit;  
(b) obiectivele auditului; 
(c) criteriile de audit; 
(d) domeniul auditului, specificându-se locațiile funcționale și organizaționale, 

procesele auditate și perioada de timp în care s-a desfășurat auditul, 
eventual zonele neacoperite, deși incluse în domeniul auditatului;  

(e) specificarea planului de audit;  
(f) identificarea conducătorului și a membrilor echipei de audit; 
(g) lista reprezentanților auditatului; 
(h) măsurile executorii (dacă este cazul); 
(i) constatările auditului și dovezile corespunzătoare; 
(j) concluziile auditului (un rezumat al procesului de audit inclusiv al incertitudinii 

și/ sau obstacolelor întâlnite care pot diminua încrederea în concluziile 
auditului; confirmarea că obiectivele auditului au fost realizate în cadrul 
domeniului auditatului în concordanță cu planul de audit, opiniile divergente 
ce nu au fost rezolvate între echipa de audit și auditat după caz, etc); 

(k) recomandările pentru îmbunătățire, dacă este cazul; 
(l) propuneri ale echipei de audit; 
(m) planurile acțiunilor ulterioare (plan corecții și acțiuni corective, audituri de 

urmărire, etc.), dacă este cazul; 
(n) lista de difuzare a raportului de audit. 

 
(3) Informațiile obținute în timpul activităților de audit sunt confidențiale și nu au 

caracter public, excepție făcând situațiile în care cerințele legale impun altfel 
(Exemplu: solicitări AIAS, autorităților de stat mandatare, etc). Echipa de audit va 
comunica acest lucru în cadrul ședinței de deschidere și va menționa cerințele 
privind confidențialitatea acestor informații în Raportul de audit. 
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4.6.2. Aprobarea și difuzarea Raportului de audit  
 
(1) Raportul de audit, elaborat de către Conducătorul echipei de audit, va fi 

confirmat, prin semnătură, de către toți membrii echipei de audit, va fi înaintat 
către șeful structurii AGA din cadrul AACR pentru luarea la cunoștință a 
informațiilor din raport respectiv pentru aprobarea propunerilor menționate în 
raport și apoi acesta va fi transmis către auditat cu adresă de înaintare, în termen 
de maximum 5 zile de la data aprobării. 

 
4.7. ÎNCHEIEREA AUDITULUI (V) 
 
(1) Auditul este considerat încheiat atunci când toate activitățile cuprinse în Planul 

de audit au fost finalizate și când Raportul de audit aprobat a fost difuzat. 
 
4.8. DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DE URMĂRIRE REZULTATE DIN AUDIT 

(VI) 
 
4.8.1. Eficacitatea corecțiilor și acțiunilor corective  
 
(1) În termen de maxim 20 de zile calendaristice de la înregistrarea Raportului de 

audit la auditat, auditatul va transmite, la AACR, Planul de acțiuni corective 
(PAC) pentru constatările prevăzute în raport care va fi analizat în vederea 
acceptării corecțiilor și a acțiunilor corective. 
 

(2) Dovezile transmise de către auditați, în vederea susținerii rezolvării 
neconformităților/observațiilor, trebuie înregistrate de către echipele de audit iar 
operatorul de aerodrom/furnizorul de servicii de administrare a platformei în 
cauză, entitatea auditată/inspectată trebuie informată asupra rezultatelor analizei 
și verificării. 

 
(3) Pentru măsurile executorii inițiate de inspectorii aeronautici/echipa de audit, 

auditatul trebuie să pună la dispoziție dovezile de conformare la termenele 
stabilite în Fișa de Măsuri Executorii - FME.  

 
(4) Verificarea eficacității corecțiilor și acțiunilor corective se poate face în două 

moduri: 
(a) pe baza unei analize a documentației furnizate de către operatorul de 

aerodrom/furnizorul de servicii de administrare a platformei sau entitatea 
auditată/inspectată;  

(b) prin verificare, la fața locului prin intermediul auditurilor de supraveghere 
viitoare sau prin audituri suplimentare (audituri de urmărire) comune sau nu 
cu cele de supraveghere. 
 

(5) În ambele cazuri prezentate la pct. 4.8.1. (4), operatorul de aerodrom/furnizorul 
de servicii de administrare a platformei, entitatea implicată trebuie să fie 
informat/informată dacă, pentru a verifica eficacitatea corecțiilor și a acțiunilor 
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corective, va fi necesar un audit suplimentar (de urmărire) sau sunt suficiente 
dovezi documentate (care trebuie confirmate în timpul auditurilor de 
supraveghere viitoare). 

 
(6) Indiferent de forma aleasă, echipa de audit a AACR va identifica orice problemă 

legată de urmărirea rezultatelor, cum ar fi: 
(a) corecțiile/acțiunile corective acceptate anterior care nu au fost implementate 

în termenele aplicabile; 
(b) corecțiile/acțiunile corective care nu au fost implementate  corespunzător. 

 
4.9. ESCALADAREA  
 
(1) În condițiile în care se constată: 

a) nerezolvarea neconformităților la termenele stabilite; 
b) neefectuarea măsurilor executorii inițiate sau impuse; 
c) nerealizarea planul de măsuri corective la timp și în condițiile în care nu s-au 

obținut aprobări de la AACR privind termenele noi de rezolvare, 
pe baza raportului de constatare a acestor probleme, înaintat de conducătorul 
echipei de audit, se inițiază sau se iau măsuri de restricționare, limitare sau 
suspendare a certificatului, după caz. 
 

4.10. CONTROLUL INFORMAȚIILOR GENERATE DE ACTIVITĂȚILE DE AUDIT 
 
(1)     În cadrul structurii AGA din AACR se păstrează evidența tuturor înregistrărilor 

derivate din activitatea de audit, înregistrări care vor fi menținute pe durata de 
viață a certificatelor și care includ Planurile de audit, Fișele de constatare 
preliminare, Clasificarea constatărilor, Planurile de acțiuni corective, constatările 
și probele aferente inclusiv dovezile de închidere a neconformităților/ 
observațiilor, Rapoartele de audit. 
 

(2)     Alte înregistrări, care nu includ informațiile precizate la pct. 4.9. (1), cum ar fi 
chestionare de audit, corespondență relevantă legată de activitățile de audit 
precum și alte înregistrări utilizate pentru înregistrarea constatărilor auditurilor, 
sunt păstrate în documentația/dosarul specific al fiecărui operator de 
aerodrom/furnizor de servicii de gestionare a platformei, entitate implicată în 
conformitate cu procedurile interne aplicabile. 
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SPAȚIU LĂSAT LIBER INTENŢIONAT 
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CAPITOLUL 5. REALIZAREA INSPECȚIEI 

 
 
5.1.  Descrierea generală a activităților de inspecție 
 
(1) Inspecțiile se desfășoară punctual, în funcție de necesități. Acestea pot fi de 

natura meteorologică, efectuarea unor lucrări pe infrastructură, etc. 
 
(2) Inspecțiile la operatorii de aerodrom sau la furnizorii de servicii de gestionare a 

platformei se pot efectua în cazul producerii unor incidente în perimetrul 
infrastructurilor aeroportuare, în cazul unor situații/deficiențe care au afectat sau ar 
putea afecta siguranța operațiunilor de aerodrom sau la sesizări/reclamații ale 
părților  interesate. 

 
(3) Inspecțiile se efectuează de către AACR fără notificarea prealabilă a auditatului, în 

acest caz inspectorii aeronautici implicați având obligația de a se asigura că 
operațiunile de aerodrom nu sunt afectate de desfășurarea acțiunii și nici nu sunt 
întrerupte. 

 
5.2.  Etapele inspecției  
 
(1) Etapele necesare desfășurării activităților de inspecție sunt următoarele: 

 
I.    INIȚIEREA INSPECȚIEI:  

(a)  Numirea conducătorului echipei de inspecție; 
(b)  Identificarea obiectivului inspecției și criteriilor de inspecție; 
(c)  Selectarea echipei de inspecție. 

 
II.  PREGĂTIREA ACTIVITĂȚILOR DE INSPECȚIE 

(a)  Alocarea activităților în cadrul echipei de inspecție; 
 
III. EFECTUAREA ACTIVITĂȚILOR DE INSPECȚIE  

(a) Informarea auditatului despre subiectul inspecției; 
(b) Realizarea analizei documentelor în timpul efectuării inspecției; 
(c) Comunicarea pe parcursul inspecției; 
(d) Colectarea și documentarea informațiilor (conform 4.5.5); 
(e) Stabilirea necesității inițierii sau impunerii de măsuri executorii, 

dacă este cazul (conform 4.5.6); 
(f) Efectuarea ședinței de închidere (dacă e necesar). 

 
IV.  PREGĂTIREA, APROBAREA ȘI DIFUZAREA RAPORTULUI DE 
INSPECȚIE   
 

(a) Pregătirea Raportului de inspecție (conform 4.6.1.2); 
(b) Aprobarea și difuzarea Raportului de inspecție. 
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V.  DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DE URMĂRIRE REZULTATE DIN  
          INSPECȚIE 

(a) Se vor verifica în cadrul următoarelor audituri planificate. 
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Anexa 1. Plan de audit 
 

AUTORITATEA AERONAUTICĂ 
CIVILĂ ROMÂNĂ 

 
 

SERVICIUL AERODROMURI 

PLAN DE AUDIT 

 
 

pag. 
1/y 

              

1. Nume (auditat):  

2. Tip audit:  

3. Perioada 
auditului:   

  (început- sfârșit) 
 

 

4.  Obiectivul 
auditului: 

 

 

5.  Criterii de audit: 

Nr. crt.  

01  

02  

 

6.  Domenii de audit: 

Nr. crt.  

01  

02  

 

7.  Desfasurarea auditului 

Data/ora: Locația/activitatea: 

  

  
 

 

8. Note: 
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CIVILĂ ROMÂNĂ 

 
 

SERVICIUL AERODROMURI 

PLAN DE AUDIT 
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9. Date identificare 
echipă audit: 

Nume, Prenume: Telefon: E-mail: 

Conducător:    

Membru:     

…    

 
 Instrucțiuni de completare: 

 
 

Se va menționa numele complet al organizației auditate. 

 
 

Se va menționa tipul de audit (certificare/ supraveghere/de urmărire conform Programului aplicabil după 
caz). 

 
 

Se va menționa perioada auditului indicând ziua și ora de început, precum și ziua și ora finalizării auditului. 

 
 

Se va menționa care este obiectivul auditului. Exemplu: verificarea implementării cerințelor…, verificarea 
conformării cu cerințele….., certificarea…menținerea condițiilor de certificare, evaluarea eficacității 
sistemului de management al…, etc. 

 Se vor insera toate criteriile de audit utilizate ca referință:  
1) Regulamentul (UE) nr. 139/2014 -enumerarea tuturor cerințelor utilizate ca referință. Exemplu: ADR.OR.E.005, 

ADR.OR.E.010; ADR.OPS.B.035, ADR.OPS.B.050, CS.ADR.DSN.N.775, etc ; 
2) Certificatul/Condițiile de certificare; 
3) Manualul de aerodrom/Manual SMS, proceduri în vigoare - enumerarea în totalitate sau a celor utilizate ca 

referință. 

 
 

Se va menționa amploarea şi limitele auditului astfel încât acesta poate include o descriere a entităţilor 
organizaţionale/activităților/proceselor planificate a fi auditate și împărțirea lor în cadrul echipei de audit 
precum şi perioadele de timp estimate. În cazul auditurilor de urmărire vor fi incluse și PAC specifice. 

 
 

Se vor menționa orice alte acorduri/convenții stabilite cu auditatul. 
Se vor menționa de asemenea metodele de audit care se vor aplica. 

 Se vor completa numele, prenumele membrilor echipei de audit și datele de contact ale acestora. Echipa de 
audit poate include inspectori aeronautici în formare. 
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Anexa 2. Mod de acțiune în cazul unei probleme imediate de siguranță (PIS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
T = 0 
 
 
 
 
 
  T = cât mai  
        repede  
        posibil 

 
 
 
 
 
 
 
T = 5 zile 
calendaristice 

 
 
 
 
T = 30 zile 
calendaristice 

 
 
 

Echipa de 
audit 

 
RISC  

SEMNIFICATIV  

identificare notificare 

AUDITAT 

Solicitare 
aplicare 

corecții (FCP) 

Aplicarea efectivă 
a corecțiilor 

Informare 
management 

AACR 

Dovezi obiective 
către AACR 

Evaluarea 
corecțiilor 

  
Corespund? 

Propunere și 
implementare 

acțiuni corective 

DA 

NU 

Luarea măsurilor în consecință 
(propuneri de limitare activități, 
suspendare, restricționare sau 
revocare a certificatului, etc.) 

AUDITAT 
notificare 



PAC-AD-AUDIT / INSPECȚIE                  AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ 
 
Anexa 2                                                                                Procedură de Aeronautică Civilă 
                 

 

__________________________________________________________________________ 

  
2021                 A2-2                                                      Ediția 01 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPAȚIU LĂSAT LIBER INTENŢIONAT 
 



AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ                        PAC-AD-AUDIT / INSPECȚIE          
 
Procedură de Aeronautică Civilă                                                                                      Anexa 3 
 

 

Cod Formular: F-PIAC-AD-AUDIT/INSPECȚIE -02, Ediția 1/2021 

______________________________________________________________________________ 
 
Ediția 01                       A3-1                                                                 2021                                                                                                                     

Anexa 3. Fișa constatărilor preliminare (FCP) 
 

AUTORITATEA AERONAUTICĂ 
CIVILĂ ROMÂNĂ 

 
 

SERVICIUL AERODROMURI 

FIȘA CONSTATĂRILOR PRELIMINARE 
 

NR. 
ÎNREGISTRARE 

 
 

 
pag. 
1/y 

 
              

1.Nume (auditat):  

2.Tip audit/inspecție:  

3. Perioada 
auditului/inspecției: 
(început- sfârșit) 

 

 

4. CONSTATĂRI  PRELIMINARE:  

 

Nr. crt. Referința Descrierea constatării Note 

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

…    
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5.COMENTARII  

 

 

 

6. ALTE INFORMAȚII RELEVANTE (ÎN CAZUL IN CARE NU SE APLICĂ  INTRODUCETI N/A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Echipa de 

audit/inspecție a AACR 
Nume Prenume: Semnături: Data: 

Conducător    

Membru     

Membru     

 

Semnătura conducatorului echipei de audit confirmă faptul că toate constatările și comentariile au fost înregistrate corect în acest 
document. Auditatul are responsabilitatea de a investiga fiecare constatare fără întârziere. 
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Instrucțiuni de completare: 

 
Se va menționa numele complet al organizației auditate. 

 
Se va menționa tipul auditului conform planificării sau audit/inspecție neplanificat/neplanificată după caz. 

 
 Se va menționa data respectiv ora de început, precum și data, rerspectiv ora finalizării auditului.  

 Se vor descrie constatările preliminare (rezultatele evaluării dovezilor de audit colectate în raport cu    
criteriile de audit) descrierea clară a constatărilor și referința asociată acestora. 

 Se vor insera orice comentarii ale auditatului și orice opinie divergentă apărută între echipa de audit               
și organizația auditată privind constatările de audit.  

 Se vor menționa orice alte informații relevante care nu intră sub incidența pct. 5 anterior, ca de exemplu: 
identificarea prezentei unui risc semnificativ care necesită un mod de acțiune în cazul unei probleme 
imediate de siguranță (PIS) conform para. 4.5.3. (3) sau alte probleme care conduc la nerealizarea 
obiectivelor auditului/inspecției.  

 Se vor completa numele și prenumele membrilor echipei de audit, semnătura acestora și data. Echipa de 
audit poate include inspectori aeronautici în formare. 
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Anexa 4. Raport de audit/inspecţie 
 
 
 
 
             Șef SA 
 
 
 

 
Raport de audit/inspecție 

Nr………../……………. 
 
 
 
Auditat: 
 

 
Lista de distribuție: 

1. AACR, SA: Conducător echipă de audit 

2. Auditat: Operator de aerodrom/furnizor de servicii de gestionare a platformei/ 
entitate implicată după caz 

 
 
Clauze de confidențialitate aplicabile/note: 

 

1. Membrii echipei de audit/inspecţie confirmă prin semnătura de la pct. 13 că nu se află în 

nicio situaţie ce ar putea genera un conflict de interese sau o ameninţare la imparţialitatea 

auditului/inspecţiei; 

2. Membrii echipei de audit/inspecţie asigură prin semnătura de la pct. 13 deplina 

confidenţialitate a informaţiilor în posesia cărora au intrat în timpul auditului/inspecţiei; 

3. Prezentul Raport este proprietatea AACR, iar reproducerea sau utilizarea integrală sau 

parţială a prezentului raport în orice publicaţii sau prin orice procedeu este interzisă dacă 

nu există acordul scris al AACR. 

 
Notă: Clauzele de garantare de către AACR a confidenţialităţii informaţiilor obţinute în timpul 
activităţilor de audit/inspecţie se referă la faptul că rapoartele rezultate în urma auditurilor/ 
inspecţiilor sunt confidenţiale şi nu au caracter public excepţie făcând situaţiile în care 
cerinţele legale impun altfel (Exemplu: solicitări AIAS, autorităţilor de stat mandatare, etc). 

 
 
 



PAC-AD-AUDIT / INSPECȚIE                  AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ 
 
Anexa 4                                                                                Procedură de Aeronautică Civilă     
             

 

Cod Formular: F-PIAC-AD-AUDIT/INSPECȚIE -03, Ediția 1/2021 

__________________________________________________________________________ 

  
2021                 A4-2                                                      Ediția 01 
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CIVILĂ ROMÂNĂ 
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RAPORT DE AUDIT/INSPECŢIE PENTRU …… 
  

 

Raport nr. 

RO ZZ  

din 

 
 

pag. 
2/t 

 
 

1. Perioada de audit/inspecție:  
 

 

 2.    Obiectivul auditului/inspecției: 
 

 
3. Criterii de audit: 

 
 

 

4. Domeniul de audit:  
 

 

 

5.   Reprezentanții auditatului:   

 
 

Nume, Prenume Semnătură 

 
 

Nume, Prenume Semnătură 

 

6.   Reprezentanții AACR:   

 
 

Nume, Prenume Semnătură 

 
 

Nume, Prenume Semnătură 

 

7. Concluzii: 
 
 

 

8.  Comentarii auditat: 

 

9.  Reacția la o problemă imediată de siguranță (PIS): 

 

10. Acțiuni ulterioare:  
 

 
11.  Anexe: 

 

12. Propuneri ale echipei de audit/inspecţie:  
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RAPORT DE AUDIT/INSPECŢIE PENTRU …… 
 

 
 

Raport nr. 

RO ZZ  

din  

 

pag. 
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13. Tarifare: 
 

 
14. Constatări: 
 

 
1. Nr. 01/ ..... 

2. Descriere: 

3. Cerința(le): 

4. Clasificare :                       Nivel 1*                            Nivel 2*                          Observaţie 

5. Status: 

 

1. Nr. 02/ ..... 

2. Descriere: 

3. Cerința(le): 

4. Clasificare :                       Nivel 1*                            Nivel 2*                          Observaţie 

5. Status: 

 
 

15.   Echipa AACR de audit/inspecție: 

Conducătorul echipei de audit/inspecţie Nume, Prenume Semnătură 

Membru în echipa de audit/inspecţie Nume, Prenume Semnătură 

Membru în echipa de audit/inspecţie Nume, Prenume Semnătură 

Note: 
*    conform PIAC-AD-139. 
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Instrucțiuni de completare Raport de audit/inspecție 

      Se va completa perioada de audit/inspecție (ziua, ora începere/ziua ora finalizării) conform Planului de audit. 

      Se va menționa obiectivul evaluării după caz, conform Planului de audit. 

      Se vor enumera criteriile de audit: 
1) Regulamentul (UE) nr. 139/2014 - enumerarea tuturor cerințelor utilizate ca referință. Exemplu: ADR.OR.E.005, 

ADR.OR.E.010; ADR.OPS.B.035, ADR.OPS.B.050, CS.ADR.DSN.N.775, etc ;  
2) Regulamentul (UE) nr. 376/2014 cu modificările aplicabile precum și Regulamentul (UE) 1018/2015 – 

Anexa IV pentru evenimente legate de aerodromuri și servicii la sol; 
3) Certificatul/Condițiile de certificare  utilizate ca referință; 
4) Manualul de aerodrom/Manual SMS, proceduri în vigoare - enumerarea în totalitate sau a celor utilizate ca 

referință; 
De asemenea se vor specifica obligatoriu criteriile care nu au fost auditate dar care au fost planificate conform 
Planului de audit (vezi pct.5 din Planul de audit). 

    Se va menționa amploarea şi limitele auditului astfel încât se va specifica dacă au fost auditate toate entităţile 
organizaţionale/activitățile/procesele conform planului de audit (vezi pct 6 din Planul de audit). Se vor specifica și 
activitățile/procesele/entitățile planificate dar care nu au fost auditate. 

      Se va completa numele/prenumele reprezentanților auditaților. 

      Se vor completa rezultatele/rezumatul auditului după luarea în considerare a obiectivelor de audit și a tuturor      
constatărilor auditului menționate în ANEXA 1 atașată;  
Concluziile auditului se pot referi la: 
- confirmarea că obiectivul auditului a fost realizat în concordanță cu planul de audit,  
- gradul de conformare față de criteriile de audit: Se poate menționa numărul total de neconformități și observații 
și dacă se consideră relevant gruparea acestora pe OR/OPS/CS; 
-implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de management al siguranței după caz, etc.  
-domenii de îmbunătățire (dacă a fost identificat ca obiectiv în Planul de audit) sau puncte forte identificate. 
De asemenea se vor menționa după caz obstacolele întâlnite care pot diminua încrederea în concluziile 
auditului. 

      Se vor insera orice comentarii ale auditatului sau opiniile divergente ce nu au fost rezolvate între echipa de 

audit şi auditat. 
     Se va completa numai dacă în timpul auditului/inspecției, a se vedea FCP pct. 6, a fost identificată o 
problemă ce a necesitat un mod de acțiune în cazul unei probleme imediate de siguranță (PIS) conform para. 
4.5.3. (3) sau alte probleme care conduc la nerealizarea obiectivelor auditului/inspecției. 

      Se pot insera orice acțiuni ulterioare urmează a fi efectuate după încheierea auditului (se pot face trimiteri la 
data de acceptare/aprobare PAC, audituri de urmărire, următoarele audituri de supraveghere, etc). 

      Anexe -  Dovezile de audit ce vor constitui Dosarul auditului respectiv. 

      Se pot face propuneri cu privire la menținerea certificatului respectiv a condițiilor de certificare sau după caz 
propuneri de extindere a domeniul de certificare, modificarea condițiilor de operare, propuneri de restricționări, 
suspendări, etc.   

      Se va menționa tariful aplicabil conform reglementărilor în vigoare (după caz). 

      Se va completa numele/ prenumele membrilor echipei de audit. Echipa de audit poate include inspectori 
aeronautici în formare. 
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Anexa 5. Fișă Măsuri Executorii – FME 
 

AUTORITATEA AERONAUTICĂ 

CIVILĂ ROMÂNĂ 

 

 

SERVICIUL AERODROMURI 

 
 

MĂSURI EXECUTORII 
 

 
Nr. 

înregistrare 
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1/t 

 

1. Nume aerodrom  

 

2. CONSTATĂRI ȘI MĂSURI EXECUTORII STABILITE:  

 

Nr. 
crt. 

Referința Descrierea constatării Măsura executorie stabilită 

Data/ora 

până la care trebuie 
realizată măsura 

01     

02     

03     

04     

05     

 

3. ALTE INFORMAȚII RELEVANTE (ÎN CAZUL IN CARE NU SE APLICĂ  INTRODUCETI N/A) 

 

 

4.   Inspectori  AACR  

       Nr. împuternicire 
Nume Prenume: Semnături: Data 

    

    

    

 

Aplicarea măsurilor executorii se face în baza împuternicirii acordate de  Reg (UE) 139/2014, art. 3 punctul 6, paragraful f, OMT 1039/2014 și în 
conformitate cu OMTI nr. 791/2010 privind împuternicirea inspectorilor aeronautici pentru supervizarea siguranţei zborului , art.4, aliniatul h. 
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Anexa 6. Lista constatărilor pentru care se inițiază măsuri executorii 
 
 

1. Constatarea existenței unor schimbări care necesitau aprobare prealabilă din partea 
AACR la infrastructura și echipamentele asociate; 

 
2. Denivelări ale PDA, modificări ale planeității PDA care ies din caracteristicile 

reglementate care pot afecta sau afectează drenarea apelor pluviale; 

3. Existența de obstacole în zonele de servituți aeronautice ale aerodromului; 

4. Obstacole în zonele de siguranță; 

5. Coeficientul de frânare sub limita stabilită la nivelul statului; 

6. FOD pe PDA, căi de rulare și platforme; 

7. Degradarea vizibilității marcajelor PDA sau pe căile de rulare; 

8. Marcaje neconforme neînlăturate care pot crea confuzie; 

9. Lipsa marcajelor pe PDA sau pe căile de rulare; 

10. Degradarea sub limitele de mentenanță preventivă a elementelor sistemului de balizaj 

luminos al PDA; 

11. Denivelări sau degradări ale rezistenței benzi PDA; 

12. Lipsa sau degradarea vizibilității marcajelor pozițiilor de așteptare; 

13. Degradarea sub limitele de mentenanță preventivă a elementelor luminilor pozițiilor de 

așteptare sau funcționarea defectuoasă a acestora; 

14. Lipsa echipamentelor și cantităților de substanțe reglementate pentru asigurarea 

categoriei de salvare și stingere; 

15. Lipsa personalului necesar pentru îndeplinirea cerințelor de salvare și stingere incendii 

stabilite prin studiul necesarului de personal; 

16. Prezența vieții sălbatice și lipsa corecțiilor/ acțiunilor corective și de informare 

aeronautică; 

17. Neaplicarea sau aplicarea defectuoasă a procedurilor locale care ar putea să afecteze 

siguranța zborului; 

18. Prezența pe suprafața de manevră a vehiculelor/echipamentelor neînsoțite, nemarcate 

și nebalizate corespunzător. 
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