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ANEXA 2C: CERINȚE MINIME PENTRU PERSONALUL NOMINALIZAT ÎN FUNCȚII DE CONDUCERE 

Personal de conducere 
 

Cunoștințe/ calificări relevante postului  Experiență generală și specifică  
Intreținere aeronave/produse  

PART CAO 
Continuitate navigabilitate 

 PART CAO 
CERINȚĂ Dovezi obiective pt. CERINȚĂ Dovezi obiective 

pt. CERINȚĂ Dovezi obiective pt. 

Manager 
Responsabil 

C
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.A
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35
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) 

Intelegere Part CAO 

Cerinte de Instruire  
CAE, 
Part CAO, 
Principiile calității   
HF 

- - - - 

Manager 
Întreținere 
Aeronave 

 

   
   

  C
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O
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A
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5(
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CAO.A.035(c) 
Part-M, 
Part-ML, 
Proceduri asociate, 
CAE  
Factor umani 
Cunoștințe ref. tipuri 
relevante de 
aeronave/component
e din domeniu de 
autorizare 

Demonstrarea 
cunoștințelor : 
CAE 
PART CAO și orice alte 
cerințe asociate 
(legislație de aviație) 
Standarde de  întreținere 
Factori umani 
Instruire initial/recurrent 
Dovezi obiective ref. 
cunostiinte tipuri 
aeronave/componente  
din domeniul de 
autorizare 
 
Demonstrarea 
cunoștințelor : 
CAE 
PART CAO și orice alte 
cerințe asociate 
(legislație de aviație) 
Factori umani 
Sistem de calitate 
 

CAO.A.035 
Part-M,  
Part-ML 
Proceduri asociate, 
CAE 
Factori umani 
Cunoștințe ref. la 
tipurile relevante de 
aeronave/componen
t  din domeniu de 
autorizare 

Demonstrarea 
cunoștințelor : 
CAE 
PART CAO și orice 
alte cerințe asociate 
(legislație de aviație) 
Standarde 
deîntreținere  
Factori umani 
Instruire 
initial/recurrent 
Dovezi obiective 
ref.cunostiinte tipuri 
avo din domeniul de 
autorizare 

AM
C

1 
C

AO
.A
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35

(c
) 

Experiență și expertiză 
practică în aplicarea 
standardelor de 
siguranță a aviației și a 
practicilor de intretinere; 
 
5 ani de experiență în 
aviație, dintre care cel 
puțin 2 ani in industria 
aeronautică într-o poziție 
adecvată; 

Manager 
Întreținere 
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M

C
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O
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Responsabil 
verificare 
sistem de 
control al 
calității / bilanț 
organizațional 
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O
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(f)
 CAO.A.035(c) 

Part-M, 
Part-ML, 
Proceduri asociate, 
CAE  
Factor umani 
Sisteme de calitate 

sau 
bilanturi org. 

CAO.A.035(c) 
Part-M, 
Part-ML, 
Proceduri asociate, 
CAE  
Factor umani 
Sisteme de calitate 
sau bilanturi org. 

Demonstrarea 
cunoștințelor : 
CAE 
PART CAO și orice 
alte cerințe asociate 
(legislație de aviație) 
Factori umani 
Sistem de calitate 

Experiență practică și 
competență în aplicarea 
standardelor de 
siguranță în aviație și a 
practicilor de întreținere  
(min 2 ani) 
 
3 ani experiență în 
sisteme de calitate 
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Personal de conducere 

 
Cunoștințe/ calificări relevante postului  Experiență generală și specifică  

Intreținere aeronave/produse  
PART CAO 

Managementul Continuităţii 
naviagabilităţii 
 PART CAO 

CERINȚĂ Dovezi obiective pt. CERINȚĂ Dovezi obiective 
pt. CERINȚĂ Dovezi obiective pt. 

Manager 
continuitate 

navigabilitate 

 C
A

O
.A

 0
35
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CAO.A.035, 075 
Part CAO 
Part-M, 
Part-ML, 
Proceduri asociate, 
CAE  
Factor umani 
Cunoștințe ref. 
tipuri relevante de 
aeronave/componen
te din domeniu de 
autorizare 
Sistemul de calitate  

Demonstrarea 
cunoștințelor : 
CAE 
PART CAO, 
 Part –M,  
Part-ML  
și orice alte cerințe 
asociate (legislație de 
aviație) 
Standarde de  
întreținere Factori 
umani 
Instruire 
initial/recurrent 
Dovezi obiective ref. 
cunostiinte tipuri 
aeronave  din 
domeniul de 
autorizare, la un nivel 
de cel puţin Level 1  
(General 
familiarization) 

 

 

Experiență și expertiză 
practică în aplicarea 
standardelor de 
siguranță a aviației și a 
practicilor de intretinere; 
 
5 ani de experiență în 
aviație, dintre care cel 
puțin 2 ani in industria 
aeronautică într-o poziție 
adecvată; 
Pregătire iniţială şi 
recurentă 
corespunzătoare. 
 
NOTĂ  Funcţia de 
Manager continuitate 
navigabilitate poate  fi 
cumulate cu funcţia de 
manager întreţinere 
aeronave/ componente  
 

 
 
 
 
 
 
 



PIAC–AW–CAO         AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ 
 

Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă 
 
 

 

 
Ediţia 01 A9         2020 

Personal de conducere 
 

Cunoștințe/ calificări relevante postului  Experiență generală și specifică  
Intreținere aeronave/produse Personal emitere ARC 

CERINȚĂ Dovezi obiective pt. CERINȚĂ Dovezi obiective 
pt. 

CERINȚĂ 
Dovezi obiective pt. 

Personal 
emitere ARC 

C
A

O
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.0
45

 

A
M

C
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45

 

 

 

CAO.A.045 
Part CAO 
Part-M, 
Part-ML, 
Proceduri asociate, 
CAE  
Factor umani 
Cunoștințe ref. 
tipuri relevante de 
aeronaven domeniu 
de autorizare. 
Sistemul de calitate 

Demonstrarea 
cunoștințelor : 
CAE 
PART CAO, 
 Part –M,  
Part-ML  
și orice alte cerințe 
asociate (legislație de 
aviație) 
Standarde de  
întreținere  
Factori umani 
Instruire 
initial/recurent 
 

 
1. Experienţă în continuitatea 
navigabilităţii  de cel puţin –  
-1 an   experiență pentru hidravioane şi 
baloane ,  
-3 ani pentru 
celelalte tipuri de aeronave 
 

2. Să deţină  
-o licenţă eliberată în conformitate cu 
prevederile Art. 5 a regulamentului EU 
1321, 
sau 
diplomă universitară în domeniul aviaţie 
(echivalent, conform  AMC1.CA0.045.(e 
)) 
sau, 
experienţă în continuitatea 
navigabilităţii suplimentară faţă de pct. 
1 de 
- 2 ani pentru hidroavioane şi baloane, 
- 4 ani pentru celelalte aeronave 
 

1. să dovedească experienţă recentă în 
continuitatea navigabilităţii ( minim 6 
luni în ultimii 2 ani) 
2. să fi executat minim  o evaluare 
ARC în ultimele 12 luni. 
NOTA 
Pentru a revalida  autorizarea ca 
persona emitere ARC este necesară 
- executarea unei evaluări sub 
supravegherea AACR 
 sau  
acceptul AACR de a se executa această 
supraveghere de către un alt personal 
deja autorizat, din cadrul organizaţiei. 
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