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1. INTRODUCERE  
 
Prezenta circulară de navigabilitate este emisă pentru informare şi orientare. Descrie un 
exemplu al unui mijloc acceptabil de conformare,  în scopul de a  demonstra îndeplinirea 
cerinţelor reglementărilor şi standardelor aplicabile. Această circulară de navigabilitate, aşa 
cum este redactată, nu modifică, conduce sau permite abateri de la cerinţele 
reglementărilor aplicabile. 
 
 
2. SCOP  
 
Prezenta circulară introduce în aplicare formatul recomandat de către AACR pentru  
Jurnalul personalului tehnic aeronautic, document cod F-CN-AW-M/002-01 ed. nov. 2012, 
în scopul asigurării unui suport pentru înregistrarea: 

 instruirilor titularului jurnalului, relevante pentru domeniul întreţinerii 
aeronavelor, cuprinzând instruirea de bază, instruirile pe teme tehnice de 
aviaţie precum şi instruirile periodice (recurente) parcurse;   

 instruirilor practice on-the job necesare pentru andosarea primului tip de 
aeronavă pentru  o categorie/ subcategorie a licenţei PART 66 de întreţinere a 
aeronavelor; 

 experienţei de întreţinere a aeronavelor, dobândită şi validată în cadrul unei 

organizaţii de întreţinere. 

 
3. APLICABILITATE 
 
Prevederile prezentei circulare de navigabilitate sunt aplicabile personalului tehnic 
aeronautic care deţine sau solicită  la AACR emiterea licenţei PART 66 de personal 
tehnic aeronautic. 
 
4.  REFERINŢE ACTE NORMATIVE ŞI PROCEDURALE 
 

 Regulamentul (EC) 2042/2003 “privind menţinerea navigabilităţii aeronavelor şi a 
produselor, reperelor şi dispozitivelor aeronautice şi autorizarea întreprinderilor şi a 
personalului cu atribuţii în domeniu “ cu amendamentele şi completările ulterioare  şi  
Anexa I - PART M Subpart F,  Anexa II- PART 145,  Anexa III –PART 66 

 Decizia 2003/19/RM “Mijloace acceptabile de conformare şi material de ghidare” 
cu amendamentele şi completările ulterioare   

 
5. PREVEDERI ŞI MOD DE APLICARE 
 

5.1. Formatul “Jurnalului personalului tehnic aeronautic”, derivat din cerinţele prevăzute 
în reglementările EC2042/2003 – Anexa I- PART M, Anexa II- PART 145 şi Anexa 
III- PART 66 şi a AMC/ GM aferente, asigură o înregistrare metodică şi progresivă 
de către utilizator, a datelor cu caracter personal privind experienţa profesională şi 
pregătirea tehnică (teoretică şi practică), permiţănd astfel o evaluare mai rapidă şi 



 CIRCULARĂ DE NAVIGABILITATE CN-AW-M/002 

JURNALUL PERSONALULUI TEHNIC AERONAUTIC 01.11.2012 Pag. 5 din 6 

 

© AACR-DN/SMCN-CAI,2012  
Toate drepturile rezervate. Document aflat în proprietate. Exemplarele tipărite nu sunt sub control. Confirmarea statutului reviziei la pagina AACR de 
Internet.  

  

mai exactă a acestora de către angajator, evaluator sau. autoritatea de 
reglementare, pe parcursul evoluţiei profesionale a personalului respectiv. 

5.2. Jurnalul a fost conceput în format detaşabil,  pe secţiuni, astfel încât pagini 
suplimentare să poată fi introduse unde este necesar, în scopul înregistrării  
progresive a experienţei de muncă în curs de desfăşurare. 

5.3. În funcţie de domeniul de activitate, se pot face înscrisuri doar în secţiunile 
considerate utile de către titularul jurnalului sau organizaţia unde îşi desfăşoară 
activitatea. Secţiunea 1 a Jurnalului personalului tehnic aeronautic conţine 
instrucţiuni de utilizare precum şi modul  de completare al jurnalului . 

5.4. Utilizat corect, acest jurnal serveşte drept document de referinţă, compact şi 
portabil, care trebuie să conţină o istorie concisă a instruirilor titularului, experienţei, 
calificărilor şi angajărilor, şi asigură posibilitatea de  a înregistra orice experienţă 
profesională în curs de desfăşurare ce ar putea fi necesară în scopul susţinerii 
cererii de obţinere sau modificare a unei licenţe de personal tehnic aeronautic sau 
pentru demonstrarea  experienţei  în întreţinerea aeronavelor, la orice moment. 

5.5. Menţinerea la zi a înregistrărilor cade în sarcina titularului jurnalului. 
5.6. Prezentarea înregistrărilor conţinute în acest jurnal nu exclude necesitatea de a 

prezenta documente originale, cum ar fi contract de muncă, certificat de formare 
profesională sau copii legalizate ale acestora,etc, în cazul în care acestea sunt 
solicitate de autoritatea competentă. 

 
 
6.  MENŢIUNI 
 

Formatul “Jurnalului personalului tehnic aeronautic”  este postat pe site-ul AACR:  

www.caa.ro la secţiunea Formulare-AACR- punctul   3. PERSONAL ÎNTRETINERE 

AERONAVE.  

 
 
7. FORMULARE 
7.1. F-CN-AW-M/002-01 ed.nov. 2012 Jurnalul personalului tehnic aeronautic 
 

8.   ANEXE 
NA 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.caa.ro/
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tdeauna pe pagina para a documentului: 

 

 

 

  

 
PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE CONTACTAŢI: 

 
AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ 

DIRECŢIA DE NAVIGABILITATE / SERVICIUL MANAGEMENTUL CONTINUITĂŢII 
NAVIGABILITĂŢII 

 
Şos. Bucureşti-Ploieşti nr.38-40, Bucureşti, RO-013695 

tel. +40 21 208 15 75, fax +40 21 208 15 35,  
e-mail: corina.loloiu@caa.ro  

 
 
 

Sugestii de amendare la prezenta circulară de navigabilitate  
pot fi transmise în atenţia AACR/DN-SMCN, via e-mail, la adresa:    

corina.loloiu@caa.ro;  

mailto:corina.loloiu@caa.ro
mailto:corina.loloiu@caa.ro

