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1.   INTRODUCERE  
 
Anexa 19 ICAO promovează o abordare comună a sistemelor de management al siguranței 
(SMS) și a supervizării siguranței pentru domeniile aviației civile. În acest sens, Agenția Uniunii 
Europene pentru Siguranța Aviației (EASA) a emis documentul ”Management System 
Assessment Tool” pentru a stabili o metodologie comună de evaluare, axată atât pe evaluarea 
cât și pe îmbunătățirea continuă a sistemelor de management / SMS, în contextul îndeplinirii 
rolului de supervizare al autoritățlor competente. Această abordare permite acestora trecerea de 
la supervizarea tradițională, bazată pe urmărirea conformării, către o supervizare bazată pe 
performanță. 

Prezenta circulară de aeronautică civilă 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 și aşa cum este redactată, nu modifică, conduce sau 
permite abateri de la cerinţele reglementărilor aplicabile. 

 
2.   SCOP  

Prezenta circulară pune la dispoziție documentul ”Instrument de evaluare SMS”, cod F-SMS AT-

01, în scopul furnizării unui instrument pentru facilitarea documentării conformării sistemului de 

management / SMS cu cerințele de reglementare aplicabile.  

Documentul ”Instrument de evaluare SMS”, denumit în continuare și Instrument, se adresează în 

egală măsură Autoritatii Aeronautice Civile Române (AACR), cât și agenților aeronautici civili 

români, în scopul autoevaluării și îmbunătățirii continue a activităților desfășurate de către 

aceștia. Rezultatele autoevaluării pot fi analizate împreună cu AACR, astfel încât ambele părți să 

înțeleagă în același mod eficacitatea sistemului de management / SMS. Mai mult, agenții 

aeronautici civili aflați sub supravegherea AACR ar putea utiliza Instrumentul în scopul evaluării 

sistemelor de management / SMS ale subcontractorilor. 

 
3.   APLICABILITATE 

Prevederile prezentei circulare de aeronautică civilă sunt aplicabile:  

- AACR, ca instrument de verificare utilizat în procesul de evaluare a sistemelor de 

management / SMS  ale agenților aeronautici civili, atât în cursul certificării inițiale 

(implementarea inițială a sistemului de management / SMS), cât și în procesul de supervizare 

continuă; 

- agenților aeronautici civili care dețin un sistem de management al siguranței și activeză în 

următoarele domenii, aflate sub supravegherea AACR: 

a) operațiuni aeriene; 

b) organizații de pregătire personal navigant (cu subdomeniile ATO, FSTD, AeMC și DTO) și 

organizații de pregătire CTA; 

c) medicină aeronautică; 
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d) aerodromuri; 

e) organizații autorizate Part-CAMO, 

în vederea autoevaluării și îmbunătățirii continue a activităților desfășurate. 

 

 

4.   REFERINŢE ACTE NORMATIVE ŞI PROCEDURALE 
 

Documentul ”Instrument de evaluare SMS”, pus la dispoziție prin prezenta circulară, transpune în 

document de lucru al AACR documentul ”Management System Assessment Tool” publicat de 

EASA având la bază Anexa 19 ICAO - ediția 2 și cerințele EASA privind sistemele de 

management al siguranței. 

 

5. PREVEDERI ŞI MOD DE APLICARE 
 

Documentul ”Instrument de evaluare SMS”, cod F-SMS AT-01, permite evaluarea conformării și 
eficacității sistemelor de management / SMS ale agenților aeronautici civili prin evaluarea unor 
caracteristici ale sistemelor respective definite în baza Anexei 19 ICAO, ediția 2 și a cerințelor 
sistemului de management EASA pentru organizații, Instrumentul fiind stabilit utilizând cele 12 
elemente ale structurii SMS - ICAO și unele cerințe suplimentare EASA pentru sistemele de 
management / SMS.  

Având în vedere precizările de mai sus, fiecare caracteristică trebuie analizată pentru a se 
determina dacă aceasta este prezentă în cadrul sistemului de management / SMS, este 
adecvată, operațională și eficace, utilizând definițiile și îndrumările expuse în document. 

În vederea asigurării funcționabilității Instrumentului din perspectiva unui agent aeronautic român 
care deține un sistem de management al siguranței și activeză în unul din domeniile aflate sub 
supravegherea AACR și pentru a demonstra / documenta conformarea sistemului sau cu 
cerințele aplicabile, AACR recomandă ca secțiunile 1-5 ale documentului ”Instrument de evaluare 
SMS”, cod F-SMS AT-01, completate și asumate de către organizație, să fie înaintate AACR 
împreună cu manualul SMS și /sau amendamentele acestuia. 
 
6. MENŢIUNI 

Documentul ”Instrument de evaluare SMS” este postat pe site-ul AACR:  www.caa.ro la 

secţiunea ”LEGISLAȚIE GENERALĂ”. 

 
7. FORMULARE 

F-SMS AT-01 / Februarie 2022  - ”Instrument de evaluare SMS” 

 

8.   ANEXE 

N/A 

 

 

http://www.caa.ro/
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PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE CONTACTAŢI: 

 
AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ 

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

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

 
Sugestii de amendare la prezenta circulară  

pot fi transmise, via e-mail, la adresa:    
contact@caa.ro 
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