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I. Introducere 

a. Generalități 

Regulamentul (UE) 2019/1383 (și Regulamentul (UE) 2020 /270 care corectează și completează Regulamentul (UE) 2019/1383)  de amendare a regulamentului (UE) No. 
1321/2014 devine aplicabil din 24 martie 2020. Având în vedere inclusiv prevederile regulamentului (UE) 2021/700, structura regulamentului (UE)  1321/2014 este 
modificată așa cum este prezentat în tabelul de mai jos : 

 

Referință Denumire Subiect 

Anexa I Part-M Navigabilitate continuă – aeronave altele decât  aeronave ușoare (‘light aircraft’) și aeronave utilizate de un 
transportator aerian autorizat în conformitate cu Reg. 1008/2008 
Include cerințe pentru organizații  Subpart F și Subpart G – aplicabile doar până la  24 martie 2022 

Anexa II Part-145 Organizații de întreținere  
(toate tipurile de aeronave și operațiuni) 

Anexa III Part-66 Licențierea personalului de întreținere 

Anexa IV Part-147 Organizații de pregătire pentru întreținere 

Anexa Va Part-T Cerințe pentru aeronave din țări terțe utilizate  în sistem ”dry lease” de către un deținător de AOC 

Anexa Vb Part-ML Navigabilitate continuă – aeronave ușoare(‘light aircraft’) neutilizate de un transportator aerian autorizat în 
conformitate cu Reg. 1008/2008 

Anexa Vc Part-CAMO Organizații de management al continuității navigabilității (toate tipurile de aeronave și operațiuni) 

Annex Vd Part-CAO Organizație combinată  (management al continuității navigabilității și/sau întreținere)–aeronave ne-complexe 
și  neutilizate de un transportator aerian autorizat (licenced air carrier) 

Nota:  termenul aeronave ușoare ( ‘Light aircraft’)  cuprinde următoarele aeronave ne-complex motorizate: 

• avioane până la  2730 Kg MTOM 
• elicoptere până la 1200 Kg MTOM / max 4 locuri 
• alte aeronave  ELA2. 

Important:  Part ML este singura opțiune pentru aeronave ușoare neutilizate de un transportator aerian autorizat. Toate celelalte aeronave trebuie să respecte prevederile Part M. 
 Nu este permisă aplicarea ”voluntară” a prevederilor Part M pentru aeronave ușoare neutilizate de un transportator aerian autorizat.

Regulamentul (UE) 2019/1383 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1321/2014 introduce o nouă structură a reglementării și noi tipuri de organizații în domeniul 
continuității navigabilității (Part-CAO și Part-CAMO denumite generic Part-CA(M)O), începând cu 24 martie 2020. Acest ghid reflectă punctul de vedere al EASA privind 
tranziția organizațiilor de managementul continuității navigabilității existente la noua organizație Part-CA(M)O, tranziție bazată pe prevederile articolului 4 din 
Regulamentul (UE) 2019/1383. Acest proces de tranziție se desfășoară sub supravegherea autorității competente și orice caz particular trebuie discutat și agreat cu 
autoritatea competentă. Acest ghid ține cont de modificările introduse de Regulamentul (UE) 2020 /270 care corectează și completează Regulamentul (UE) 2019/1383. 
Revizia 2 a acestui document modifică data de  finalizare a tranziției la Part-CAO și Part-CAMO, conform prevederilor regulamentului (UE) nr.2021/700 de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 1321/2014. 



GHID PENTRU TRANZITIA LA PART-CAO ȘI PART-CAMO 
 

rev.2/ mai 2021          Page 2 

Notă: 
Regulamentul (UE) 1321/2014 modificat  nu introduce o „organizație Part-ML”, deoarece Part-ML este doar un standard pentru „aeronave ușoare”. Cu toate acestea, 
diverse tipuri de organizații prevăzute în regulament (Part CAMO, Part CAO, Part 145) pot fi implicate în activități de management al continuității navigabilității pentru 
aeronave pentru care sunt aplicabile prevederile  Part-ML. 

În consecință, începând cu data de 24 martie 2020, fiecare aeronavă trebuie să respecte fie standardul Part-M, fie Part-ML și orice persoană sau organizație implicată în 
managementul continuității navigabilității trebuie să respecte prevederile Part-M, Part-ML sau ambele, în funcție de domeniul de autorizare (funcție de tipul de aeronave 
si tipul de operare). 

 

 

Noile tipuri de organizații introduse prin amendamentul (UE) 2019/1383 sunt organizații Part -CAO și organizații Part- CAMO. 

Part-CAMO cuprinde cerințe pentru organizații de managementul continuității  navigabilității (CAMO): spre deosebire de organizațiile PART M/G, sunt prevăzute cerințe 
pentru  introducerea principiilor SMS. 

Part- CAO furnizează un nou set de cerințe pentru organizații cu privilegii combinate în materie de navigabilitate: o astfel de organizație poate desfășura activități CAMO 
sau activități de întreținere, sau ambele, dar limitate la aeronave altele decât cele complex motorizate și care nu sunt utilizate de un transportator aerian autorizat. 

Se presupune că aceste organizații Part-CAMO și Part-CAO vor înlocui treptat organizațiile Part-MF și Part-MG. În conformitate cu prevederile articolului 4 din 
regulamentul (UE) 1321/2014 cu modificările ulterioare, după 24 martie 2022, organizațiile Part- MF și Part-MG sunt revocate. Acesta este motivul pentru care, pentru a-
și putea continua activitățile, organizațiile existente autorizate Part- MF și Part-MG trebuie să primească în cele din urmă o nouă autorizare. 
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b. Tranziția 
 

Pentru a facilita emiterea unei noi autorizări pentru o organizație existentă, articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 cu modificările ulterioare, oferă posibilitatea 
organizațiilor cu autorizare validă PART-MF, PART- MG și PART- 145  să facă o tranziție către PART- CAO sau Part-CAMO (funcție de aplicabilitate), în loc să urmeze procesul 
complet de autorizare inițială conform prevederilor PART-CAO  sau PART-CAMO. 

În funcție de autorizarea curentă deținută și domeniul de autorizare, organizația existentă poate alege una dintre căile de tranziție propuse mai jos: 
 

Aprobare existentă Noua aprobare utilizând procedura de tranziție 

Tip aprobare Domeniu Tip aprobare Limitări 

Part-M Subpart G CMPA1 și/sau aeronave utilizate de un transportator aerian 
autorizat 2 

Part-CAMO - 

 
Part-M Subpart G 

 
non-CMPA, ne-utilizate de un transportator aerian autorizat  

 
sau 

Part-CAO doar managementul continuității  navigabilității 

Part-CAMO - 

Part-M Subpart G toate tipurile de aeronave și operațiuni  Part-CAMO - 

 
Part-M Subpart F 

 
non-CMPA, ne-utilizate de un transportator aerian autorizat 

Part-CAO doar întreținere 

E necesară aprobare inițială, nu este aplicabilă 
procedura de tranziție la Part-145  NA 

 
Part-145 

 
non-CMPA, ne-utilizate de un transportator aerian autorizat 

 
sau 

Part-CAO doar întreținere  (vezi nota 2) 

păstrează Part-145 (fără tranziție) - 

Part-145 toate tipurile de aeronave și operațiuni nu este aplicabilă procedura de tranziție la Part-CAO 
pentru acest domeniu de autorizare  - se pastrează  
Part-145 

NA 

 
Dacă o organizație existentă aprobată nu face tranziția către Part-CAO sau CAMO:  

• Organizația Part 145 își poate continua activitățile cu aprobarea Part 145; 
• Organizația Part-MF își poate continua activitățile cu aprobarea Part- MF numai până la 24 martie 2022; 
• Organizația Part-MG își poate continua activitățile cu aprobarea Part-MG numai până la 24 martie 2022. 

 
Nota: Dacă o organizație deține atât aprobare pentru managementul continuității navigabilității cât și aprobare pentru întreținere, această organizație poate face o singură solicitare 
autorității competente pentru tranziția ambelor aprobări către un singur CAO (în măsura în care ambele aprobări existente satisfac căile de tranziție de mai sus). 
 
Cererea organizației pentru tranziție către Part- CAO și PART-CAMO trebuie să fie adresată autorității competente într-o formă și o manieră stabilite de această autoritate. EASA recomandă 
ca cererea să fie transmisă, dacă este posibil, înainte de 24 martie 2020 (pentru a permite autorității competente să evalueze numărul cererilor ce trebuie procesate) . 
 

 
 
 

1 Cu excepția avioanelor cu  MTOM sub  5 700 kg  echipate cu motoare multi- turboprop (Art. 3(7)). 
2 Operatiuni aeriene  pentru care este necesară  o licență de operator cf. (EC) No 1008/2008. 
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Convenție: 
În restul documentului: 
- Part-MG și Part-MF înseamna Part-M Subpart F si Part-M Subpart G 
- Part-CA(M)O înseamnă Part-CAO sau Part-CAMO 

 
 

Autoritatea competentă poate elibera certificatul CA(M)O numai după 24 martie 2020. Perioada de tranziție se încheie la 24martie 2022, deci cererea ar trebui să fie transmisă cu suficient 
timp înainte de 24.03.2022 pentru a permite finalizarea procesului de tranziție în timp util. 

 
Dacă o organizație dorește să treacă doar o parte din activitățile sale către Part- CAO (de exemplu, domeniul de activitate non- CMPA din Part 145), EASA recomandă ca acest caz să fie 
abordat ca o nouă aprobare și nu ca o tranziție deorece, pentru a urma procesul de tranziție, este necesar un manual de prezentare aprobat ca bază pentru această activitate.  
EASA reamintește că acest proces de tranziție va face obiectul supravegherii autorității competente și că orice caz sau situație particulară trebuie discutată și agreată cu autoritatea 
competentă. 
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II. Prezentare generală a procesului de tranziție la Part-CA(M)O (în conformitate cu prevederile art. 4 din Regulamentul (EU) 1321/2014 amendat) 
Figura următoare asigură o privire de ansamblu asupra procesului de tranziție așteptat și cronologia, în concordanță cu Articolul 4 din Regulamentul EU 1321/2014 și 
amendamentele ulterioare: 

 

Reg. (UE) 2019/1383 
intră în vigoare 
(24-Sep-2019) 

Reg. (UE) 2019/1383 
devine aplicabilă 

(24-Mar-2020) 

 
Sfârșitul tranziției  
 24-Mar-2022 

 
 

   

Faza 0: 
Alinierea cu Regulamentul 

(UE) 2019/1383 

Faza  1: 
Tranziția la Part-CAMO și Part-CAO 

Faza 2: 
Subpart F și Subpart G 

neaplicabile 
 

Nota: Aprobările conform Part-M subpart F și subpart G au putut fi emise până la 24 sept.2020 
 
 

org.Part-145  org. Part-145 care nu solicită CAO 

org. Part-145 org.Part-145  org.Part-CAO (dacă se solicită) org.Part-CAO  

org. Subpart G org.Subpart G  org.Part-CAMO (dacă se solicită) org.Part-CAMO  

org.Subpart G  org.Subpart G  org.Part-CAO (dacă se solicită) org.Part-CAO  

org.Subpart F  org.Subpart F  org.Part-CAO (dacă se solicită) org.Part-CAO  

N
EA

PL
IC

AB
IL

 

24-Sep-2020 
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Schema etapelor de tranziție 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Notă: cererea pentru Part- CA(M)O poate fi trimisă la AACR  înainte de data de aplicare, dar  AACR poate emite certificatul CA(M)O numai după data de aplicare (24.03.2020). 

 

 

org.CA(M)O  
 

Supraveghere cf. Part-CA(M)O 

24-Sep-2019 24-Mar-2022 

Supraveghere cf.Part-145/-MF/-MG 
 

Cerere CA(M)O 

        org.Part-145/-MF/-MG  

Emitere certificat 
CA(M)O  

 

Org. CA(M)O (domeniul existent) 

24-Mar-2020 

Revocare CA(M)O dacă 
„neconformitățile de 

tranziție „ nu sunt închise 

Emiterea ”neconformității 
generice de tranziție” 

Revizuirea manualului 
de prezentare pt 
conformare cu 

amendamentele la 
(EU) 1321/2014 

 (de exemplu referințe 
la Part-ML) 

De către AACR 

De către Organizație 

Transmiterea 
reviziei manualului 

cu referința 
autorizării CA(M)O 

Aprobare manual 
(sau aprobare  

indirectă) 

transmitere 
CA(M)E 

Approbare CA(M)E 
și  re-emitere 

certificat CA(M)O 

Emitere și închidere ”neconformități de tranziție” 
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III. Etape pentru tranziția la Part CAO (CAMO) 

 

Tabelul de mai jos conține o propunere de abordare a tranziției organizațiilor Part 145/ MF/MG la Part- CAO sau Part -CAMO, în 10 etape:   
 

Faza Etapa  Descriere    

0 0 Conformarea cu  Reg. (EU) 2019/1383 și (EU)2020/270 
1 1 Verificarea eligibilității tranziției la Part –CA(M)O 

2 Solicitarea autorizării  Part-CA(M)O  
3 Amendamentul manualului de prezentare 
4a                                        Autorizarea inițială Part-CA(M)O  
4b Notificarea neconformităților de către AAC 
5 Plan de implementare 
6   Aceptarea planului și ajustarea programului de supraveghere  
7   Supravegherea de către AACR pe perioada tranziției  
8 Executarea acțiunilor stabilite în  Planul de implementare 
9 Autorizarea finală CA(M)O   

2 10 Finalul  tranziției și modificări ale orgnizației  
 

Convenție: în tabelul următor, termenul ”manual de prezentare” desemnează tipul de document utilizat de organizație, care demonstrează conformitatea cu 
Part MF / -MG / - 145 în momentul în care organizația solicită o tranziție către Part-CA(M)O, în timp ce termenul „CA(M)E” desemnează manualul 
organizației care demonstrează respectarea PART- CA(M)O, la sfârșitul procesului de tranziție. După aprobarea ”CA(M)E”, aprobarea ” manualului de 
prezentare” nu mai este validă. 
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Etapa Desccriere actiune Obs. 
0 Conformarea cu Reg. (UE) 2019/1383 și (UE) 2020/270 

 
Se presupune că, atunci când Regulamentul (UE) 2019/1383 devine aplicabil, 
organizațiile Part-145, Part-MF și Part-MG au deja pregătite modificările necesare la 
manualul de prezentare pentru a fi în conformitate cu Part 145, Part MF și Part MG 
modificate de Reg. (UE) 2019/1383. 

 

 
Aceasta înseamnă că organizațiile Part-145, Part-MF și Part-MG, dacă au 
în domeniu aeronave pentru care se aplică Part-ML, au introdus 
referințe la Part ML (sau modificări conforme cu Part- ML). 
 
Apendicele I oferă o listă a principalelor modificări introduse de Reg. 
(UE) 2019/1383 și (UE) 2020/270 

1    Verificarea eligibilității  
Organizația verifică eligibilitatea pentru trecerea la Parte CA(M)O, analizând 
domeniul de activitate existent (și viitor dorit, acolo unde este cazul).  

Notă: 
Part-CAO este aplicabilă în următoarele condiții: 

a. aeronava nu este utilizată de un transportator aerian autorizat; 
b. aeronava nu este complex motorizată  

2 Cererea de autorizare  Part-CA(M)O  
 

Organizația autorizată solicită la AACR autorizare conform Part- CA(M)O , într-o formă 
acceptabilă pentru autoritatea competentă. 
Notă: organizația poate transmite cererea însoțită de un draft al planului de 
implementare (menționat la etapa 4b) 
 
AACR verifică eligibilitatea organizației și dacă aceasta este confirmată, informează 
organizația referitor la viitorul număr al autorizării (RO.CAO.[XXXX] sau 
RO.CAMO.[XXXX] )  

Preferabil înainte de 24.03.2020 și în orice caz înainte de 24.03.2022 

3 Amendamentul manualului  
 

Organizația transmite spre aprobare la AACR, amendamentul manualul existent. 
Acest amendament conține: 

• modificările necesare pentru conformarea cu Part MF / -MG / -145 așa cum 
sunt modificate de regulamentul (UE) 2019/1383 și (UE) 2020/270, dacă nu 
au fost deja efectuate în etapa 0, anterior depunerii cererii de autorizare 
Part-CA(M)O  

• noua referință de aprobare (RO.CAO.[XXXX] sau RO.CAMO.[XXXX]), furnizată 
de AACR (în etapa 2). Această referință trebuie introdusă în special în 
formularele EASA Form 1 și EASA Form 15. 

Odată aprobat, organizația utilizează manualul de prezentare modificat până la 
eliberarea certificatului Part-CA(M)O și aprobarea CA(M)E (etapa 9). 

 

 
 
Aprobarea indirectă a manualului de prezentare poate fi acceptabilă în 
această etapă (datorită naturii temporare a aprobării manualului și având 
în vedere că nu se adaugă niciun privilegiu nou), dacă manualul conține o 
astfel de procedură și dacă nu este specificat altfel de către autoritatea 
competentă. 
 
Notă: CA(M)E final nu face obiectul aprobării indirecte 
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Etapa Desccriere actiune Obs. 
 
4a 

 
   Autorizarea inițială  CA(M)O 

a) AACR emite certificat EASA Form3-CAO sau EASA Form 14, cu o nouă referință de 
aprobare (RO .CAO. [XXXX] sau RO. CAMO. [XXXX]). Acest certificat trebuie să 
reflecte aceleași privilegii ca cele deținute de organizație sub  autorizarea Part-
145/-MF/-MG și să nu depășească privilegiile definite în Part CA(M)O; 

b) AACR aprobă amendamentul manualului de prezentare.  
Notă: AACR poate efectua anumite verificări (de ex. Privilegii, domeniul de 
autorizare, actualizarea formularelor, luarea în considerare a prevederilor Part-ML 
dacă este cazul), dar nu se intenționează verificarea conformării cu Part-CA(M)O în 
această etapă. Intenția este de a transfera  organizația existentă  în organizație 
Part-CA(M)O. 

c) Organizația predă  autorității competente certificatul existent Part  MF / -MG sau 
Part145 

 

 
Nu inainte de 24.03.2020 și în orice caz înainte de 24.03.2022 

 
Certificatul inițial EASA Form 3-CAO (pentru Part CAO) sau  EASA Form 
14 (pentru Part CAMO) trebuie să includă, la pagina 2, referința la 
manualul de prezentare amendat, cu mențiunea „în baza articolului 
4(4)/ 4 (5) din Regulamentul (UE) 1321/2014 cu modificările ulterioare. 
 
În cazul în care organizația deține atât autorizare Part-MF cât și Part-MG 
și solicită autorizare Part-CAO pentru ambele activități, pe pagina 2 a 
certificatului trebuie referite ambele manuale de prezentare. 

4b   Notificarea neconformităților de către AACR 
 
De asemenea, AACR: 
d)    notifică solicitantului o „neconformitate de tranziție generică” 
e)   transferă neconformitățile deschise emise față de prevederile Part MF/-MG sau 
Part-145 în „neconformități de supraveghere” cu referințe la cerințele relevante 
echivalente din Part- CA(M)O,  fără modificarea datelor convenite pentru închiderea 
neconformităților. 
 
Observație: dacă nu există nicio cerință echivalentă în Part CA(M)O, constatarea ar 
trebui să fie închisă fără alte dovezi 

 
„ Neconformitate de tranziție generică” ( Nivel 2)  
 „Pe baza articolului 4(4) (sau 4 (5)) din Regulamentul (UE) 1321/2014 
(cu modificările ulterioare), autorizarea  referința RO.CA(M)O. [XXXX] 
este emisă pentru [numele companiei], dar organizația nu a 
demonstrat că respectă toate cerințele din Anexa Vc (Part-CAMO) sau 
Anexa Vd (Part-CAO) la Regulamentul (UE) nr. 1321/2014. Organizația 
trebuie să ia măsurile necesare pentru a demonstra autorității 
competente că, înainte de 24 martie 2022, se conformează cu 
prevederile aplicabile nou introduse de Part-CA(M)O și care nu sunt 
incluse în Part-145/-MF/-MG. Pentru aceasta, organizația ar trebui să 
stabilească și sa transmită autorității competente un plan de 
implementare. Între timp, organizația va continua să funcționeze 
conform procedurilor existente în manualul de prezentare modificat 
pentru a cuprinde noua referință de aprobare și modificările aduse 
Regulamentului (UE) 1321/2014. " 
 
Pentru re-notificarea neconformităților existente, AACR poate utiliza 
tabelele de corespondență prevăzute în anexe. 
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Etapa Desccriere actiune Obs. 
5 Planul de implementare 

 
Ca răspuns la „neconformitatea de tranziție generică”, organizația elaborează și 
transmite  un plan de implementare care include următoarele: 
• analiza diferențelor între procedurile existente ale organizației și noile cerințe ale 
Part-CA(M)O. 
• planificarea pentru dezvoltarea CA(M)E (conform cu prevederile Part-CA(M)O) 
• instruirea personalului cu prevederile Part- CA(M)O și instruirea cu procedurile  
noului CA(M)E 
 

 
 

Pentru analiza diferențelor, consultați tabelele de corespondență dintre 
Part MF / -MG / -145 și Part CAMO / -CAO, prevăzute în anexe. 
 
Notă: 1. CAE nu trebuie să fie o revizie a manualului de prezentare 
existent, ci un document nou.   
2. AACR recomandă ca termenul limită a acțiunilor din planul de 
implementare să nu depășească data de 15.12.2021 
 

6   Acceptarea planului de implementare și ajustarea programului de supraveghere 
 

AACR evaluează planul de implementare propus de organizație și dacă în urma 
evaluării constată că este suficient pentru abordarea tranziției, acceptă acest plan. 
 
 
 

AACR re-evaluează de asemenea programul de supraveghere existent, având în 
vedere următoarele: 
• pentru cerințele care nu sunt noi în Part-CA(M)O (pentru cele pentru care există un 
echivalent în Part MF / -MG / -145 ), autoritatea competentă poate acorda credit din 
activitățile de supraveghere (audituri, inspecții, etc.) deja efectuate ca parte a ciclului 
de supraveghere în curs, cu scopul de a declara conformitatea organizației cu 
respectivele cerințe Part CA(M)O. 
• ciclul actual de supraveghere poate fi continuat, dar programul de supraveghere ar 
trebui revizuit pentru a se asigura că, înainte de 24 martie 2022, autoritatea 
competentă va fi verificat conformitatea organizației față de noile cerințe PART-
CA(M)O (cerințe care sunt noi introduse în Part-CA(M)O  și pentru care nu există un 
echivalent în Part MF / -MG / -145) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vezi  tabelele de corespondență dintre Part MF / -MG / -145 și Part 
CAMO / -CAO  din anexe. 
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Etapa Desccriere actiune Obs. 
7 Supravegherea de către AACR pe perioada tranziției  

 
Autoritatea competentă continuă să supravegheze organizația, dar în conformitate 
cu: 
• Part CA(M)O; 
• planul de implementare; 
• manualul de prezentare  modificat. 
 

 

 
 

Pentru activitățile de supraveghere din perioada de tranziție, se 
propune utilizarea a două tipuri de neconformități: 
• neconformitate de tranziție: constatare de neconformitate ridicată 
față de cerințele care sunt nou introduse în Part CA(M)O. 
Data de închidere a acestor neconformități de tranziție nu trebuie să 
depășească 24 martie 2022, inclusiv pentru neconformitatea de 
tranziție ”generică” 
• neconformități pe perioada supravegherii: neconformități față de 
cerințele Part- CA(M)O pentru care există deja o cerință echivalentă în 
Part MF / - MG / -145. 
Acestea trebuie gestionate în conformitate cu CAMO.B.350 sau 
CAO.B.060, după caz. 
 
Vezi tabelele de corespondență dintre Part MF / -MG / -145 și Part 
CAMO / -CAO din anexe. Coloana 3 conține politica recomandată pentru 
clasificarea neconformităților (tranziție vs supraveghere). Această 
coloană include de asemenea un rezumat al noutăților relevante. 
 

8 Executarea acțiunilor stabilite în  Planul de implementare  
 

Organizația execută planul de implementare, inclusiv asigurarea resurselor necesare și 
dezvoltarea CA(M)E. Ar trebui să se asigure că personalul primește instruire privind 
diferențele față de noul CA(M)E și procedurile asociate. 
 
Redactarea CA(M)E ar trebui să țină seama de neconformitățile de tranziție 
constatate de autoritatea competentă în timpul supravegherii. Însă ar trebui evitat să 
se transmită spre aprobare amendamente succesive ale manualului cu scopul de a 
închide fiecare neconformitate de tranziție în parte. 
Odată ce CA(M)E este considerat pe deplin conform cu Part- CA(M)O, acesta trebuie 
înaintat autorității competente pentru aprobare. 

 
 

 
 

Autoritatea evaluează implementarea prin audituri din birou  (desktop 
audit) și audituri la facilitățile declarate, conform planificării din planul  
de supraveghere . 
 
Notă: CAE nu ar trebui să fie o revizie a manualului de prezentare 
existent ci un document nou. 
 
In sprijinul dezvoltării CAE, anexele VI, VII și VIII oferă referințe 
încrucișate între CAE și respectiv, MOE, MOM și CAME-Part MG. 

 
In sprijinul dezvoltării CAME, anexa IX evidențează diferențele față de 
manualul de prezentare Part-MG. 
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Etapa Desccriere actiune Obs. 
9 Autorizarea finală  CA(M)O 

 
În această etapă, AACR ar trebui: 
• să fi finalizat verificarea respectării de către  organizație a tuturor cerințelor nou 
introduse în Part - CA(M)O.  
• să fi verificat că fiecare neconformitate de tranziție emisă în timpul supravegherii a 
fost închisă; 
• acțiunile incluse în planul de implementare au fost finalizate. 
 
Autoritatea competentă emite un raport de recomandare,  aprobă CA(M)E, emite o 
revie a certificatului „EASA Form 3- CAO” sau „ EASA Form 14” și închide 
„neconformitatea de tranziție generică”. 
Pe certificat, mențiunea introdusă la etapa 4a ar trebui eliminată și ar trebui  introdusă 
referința la CA(M)E aprobat . 

 
 

Inainte de 24  martie 2022 
 
 

Notă: în această etapă, o neconformitate de supraveghere poate 
rămâne deschisă, în limitele prevăzute de  CAMO.B.350 sau CAO.B.060 

10 Sfârșitul tranziției și modificări ale organizației 
 
În această etapă, organizația respectă deplin  cerințele Part-CA(M)O și acest ghid nu 
mai este aplicabil. 
 
Organizația poate solicita o modificare pentru a elimina eventualele  limitări introduse 
la etapa 4 sau pentru a extinde domeniul de autorizare prevăzut în Part CA(M)O. 
 
După 24 martie 2022: 
• Organizațiile Part MF / -MG care au inițiat, dar nu au finalizat tranziția către Part 
CA(M)O, trebuie  revocate, limitate sau suspendate, parțial sau total; 
• Organizațiile  Part- MF / -MG care nu au solicitat autorizare Part- CA(M)O trebuie 
revocate. 

 

 
 
 
 

Modificările trebuie să respecte cerințele Part- CA(M)O și CA(M)E 
aprobat 
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IV. Supravegherea pe perioada tranziției 
Figura de mai jos prezintă o imagine de ansamblu a conținutului programului de supraveghere al autorității competente în timpul tranziției (în conformitate cu etapele 4b, 6 și 7 din capitolul 

precedent). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
*: raportul de recomandare de la sfârșitul acestui ciclu va sublinia: 

• prevedere nouă particulară „Ni” (după caz) și revizuită; 
• prevederi noi, altele decât Ni, după caz, dar care nu au fost revizuite („N / R”). 
Această prevedere nouă particulară „Ni”  face parte din ciclul ulterior de supraveghere de 2 ani, dar poate fi verificată după 24 martie 2022. 

 

Supraveghere cf. Part-CA(M)O 

24-Sep-2019 24-Mar-2022 

Supraveghere cf.Part-145/-MF/-MG 
 

        org.Part-145/-MF/-MG  

Cerere și emitere 
certificat CA(M)O  

 

24-Mar-2020 

Ciclu de 2 ani de supraveghere 

Ciclu de 2 ani de supraveghere 

Ciclu de 2 ani de supraveghere 

Ciclu de 2 ani de supraveghere 

Obiectiv: toate 
  

închise până la 24.03.2022 

Verificarea conformării cu prevederile Noi  
ale Part-CA(M)O 

Verificarea conformării cu prevederile din Part-
MF/MG/145 ce au Echivalent în Part-CA(M)O 
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Figura de mai jos prezintă o imagine generală a managementului  neconformităților: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Supraveghere cf. Part-CA(M)O 

24-Sep-2019 
24-Mar-2022 

Supraveghere cf.Part-145/-MF/-MG 
 

        org.Part-145/-MF/-MG  

Cerere și emitere 
certificat CA(M)O  

 

24-Mar-2020 

      

            

Obiectiv: toate  
  

închise până la 24.03.2022 

Neconformitate de tranziție 
închisă ( prevederi noi în PART-
CA(M)O) 
 Neconformități de 
supraveghere închise  

certificat CA(M)O 
re-emis 

 

Certificat CA(M)O 
revocat, limitat sau 

suspendat 
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V. Modificări ale cerințelor  pentru organizații Part-MF, Part-MG și  Part-145  

Independent de tranziția la CA(M)O, poate fi necesară intrducerea unei modificări in organizație, în timpul tranziției. Următoarele informații constituie un ghid pentru 
managementul solicitărilor de modificare ale organizației în timpul perioadei de tranziție (de exemplu, schimbarea personalului nominalizat): 

- o solicitare de modificare transmisă de organizație înainte de etapa 4 trebuie gestionată așa cum s-a stabilit cu autoritatea competentă 

- o solicitare de modificare transmisă de organizație între etapa 4 și etapa 9 trebuie să urmeze procedura de modificare a organizației (după cum este specificat  în  manualul 
de prezentare) valabilă la momentul solicitării. În special: 

• noul  privilegiu prevăzut în Partea CAO (de exemplu, întreținerea, în cazul unei organizații  Part MG) nu poate fi acordat de către autoritatea competentă în 
această etapă (vezi nota de mai jos). 

• dacă modificarea este afectată de o cerință noua din Partea-CA(M)O fară a introduce un nou privilegiu conform Partea-CAO, poate fi aprobată de autoritatea 
competentă dacă se conformează cu manualul de prezentare și procedurile asociate în vigoare, dar trebuie înregistrată o ”neconformitate de tranziție” dacă 
nu se confomează cu cerințele noi din  Partea -CA(M)O 

• manualul de prezentare existent trebuie amendat pentru a introduce această modificare, până la momentul aprobării 

-  o modificare aprobată și introdusă în manualul de prezentare existent al organizației, între Etapa 4 și Etapa 9 ar trebui să fie reflectată în manualul CA(M)E în curs de 
dezvoltare. 

-  o solicitare de modificare transmisă de organizație după Etapa 9, trebuie să respecte cerințele Part- CA(M)O și ale manualului CA(M)E aprobat. 

Nota1: amendamentele minore la manualul de prezentare pot fi încă aprobate printr-o procedură de aprobare indirectă dacă organizația deține o asemenea procedură. 
Totuși, dacă amendamentul este afectat de o noutate introdusă de Partea – CA(M)O, autoritatea trebuie înștiințată în timpul notificării amendarii. 

Nota2: ghidul de mai sus se referă la modificările organizațiilor existente, necesare pentru a asigura continuitatea activității; acest lucru nu împiedică organizația ca în timpul 
activităților de tranziție să ceară aprobarea ca Part-CA(M)O la etapa 9, mergând dincolo de domeniul original de autorizare (exemplu: întreținere pentru o organizație Part-
MG ce dorește sa devină Part-CAO). În acest caz planul de implementare trebuie să precizeze clar această intenție, iar autoritatea competentă trebuie să includă elemente 
relevante în programul său de supraveghere. Prevederile legate de noul domeniu de autorizare solicitat trebuie tratate ca noutăți de către autoritatea competentă și vor face 
subiectul unor ”neconformități de tranziție”.  
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VI. Acțiuni propuse pentru Autoritatea Competentă  (CAA): 
 

1. Între intrarea în vigoare și data aplicabilității (24.09.2019- 24.03.2020):   
i. modificarea procedurilor autorității competente cf.  Regulamentului (UE) 2019/1383   
ii. instruirea personalului autorității competente, în special pentru SMS și evaluarea sistemului de management al organizației 

 
2. Elaborarea planului de implementare și monitorizarea implementării acestuia. 

 
Furnizarea de  informații și material de ghidare  organizațiilor și persoanelor afectate cu privire la principalele diferențe și noutăți 

— structura reglementării 
— opțiuni pentru combinații de aprobări și privilegii 
— pregătirea personalului din organizație (de ex. SMS pentru Part CAMO) 
— cererea de autorizare  având în vedere prevederile CAO.A.015, CAO.A.020, CAO.A.025 (b) și CAO.A.095 sau CAMO.A.115, CAMO.A.125 și CAMO.A.300 (b ) 
— termenele limită și consecințele nerespectării acestora (de exemplu revocarea) 

iii. Actualizarea   formularelor și a  sistemelor IT de control  
 

iv. Evaluarea impactului asupra resurselor și implementarea măsurilor necesare 
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VII. Anexe 
 

Anexa I — Conformarea cu Regulamentul (UE) 2019/1383 

 
Înainte de 24 martie 2020, organizațiile care dețin un certificat de autorizare Part-MG, Part-MF sau Part-145 valid trebuie să își modifice manualul de prezentare și 
procedurile asociate, dacă este cazul, pentru a ține cont de modificările introduse prin Regulamentul (UE) 2019/1383 și (UE) 2020/270. 
În acest scop, mai jos este o listă neexhaustivă a unora dintre principalele modificări: 
 

Evaluare de navigabilitate 

• EASA Forms 15a/b/c sunt actualizate. Începând cu 24 martie 2020, formularele EASA Form 15 trebuie utilizate astfel: 

— EASA Form 15a: va fi emis de către autoritatea competentă pentru aeronave  care respectă prevederile Part M. 

— EASA Form 15b: va fi emis fie de către organizațiile Part-CAMO sau Part-CAO (sau Subpart G în timpul perioadei de tranziție) pentru aeronave  care respectă prevederile Part 
M. 

— EASA Form 15c: va fi emis fie de către organizațiile Part-CAMO sau Part-CAO , Subpart F, Subpart G, Part 145, personal independent de evaluare a navigabilității sau de 
către autoritatea competentă pentru aeronave  care respectă prevederile Part ML. 

Notă: CEN-urile existente, emise înainte de 24 martie 2020 rămân valabile după 24 martie 2020.   

• Începând cu 24 martie 2020, evaluările de navigabilitate pentru aeronave ușoare, neutilizate de transportatori aerieni licențiați, vor fi efectuate în conformitate cu Subpartea I 
din Part ML 

• EASA Form 15c se poate prelungi, iar prelungirea corespunzătoare trebuie efectuată în conformitate cu ML.A.901(c). 
 

Evaluarea de navigabilitate a aeronavelor în conformitate cu Part-ML 

• Programul de întreținere pentru aeronavele Part-ML va fi realizat în conformitate cu ML.A.302. Aceste programe de întreținere nu se mai aprobă de către 
autoritatea competentă. Ele se aprobă de către organizația CAMO (Part- CAMO sau Part-M Subpart G) sau CAO (sau se declară de către proprietar dacă nu există o 
organizație CAMO/CAO contractată). În acest sens, pentru organizațiile Part-MG s-a adăugat un nou privelegiu de autorizare a programelor de întreținere 
(M.A.711(a)(5)).  

Notă: Programele de întreținere existente, autorizate în conformitate cu M.A.302 înainte de 24 martie 2020 rămân valabile după 24 martie 2020. 

• Managementul defectelor va fi efectuat în conformitate cu ML.A.403 (există unele relaxări). 

• Privilegiul de realizare a programelor de întreținere pentru aeronave ELA 2 neutilizate în transport comercial este eliminat din Part M Subpartea F și Part-145. 
Organizațiile în cauză nu mai au dreptul de a procesa programe de întreținere. 

. 
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Anexa II — Part-CAMO vs Part-MG - Tabel de corespondență și politica de supraveghere a tranziției  
Potențialele neconformități de tranziție sunt marcate cu albastru  

Cerințe Part-M subpartea G 
aplicabile 

 

Cerințe Part-CAMO  
 

Politica de supraveghere aplicabilă Part-CAMO cu drepturi protejate din 24 martie 2020 până în 24 martie 2022 

 
 
 

M.A.702 - Cerere 

 
 
 

CAMO.A.115 – Solicitare certificat pentru 
organizație  

În cazul neconformării cu prevederile din CAMO.A.115 litera (a) / (b) (2), trebuie înregistrată și manageriată o neconformitate de 
supraveghere în conformitate cu  CAMO.B.350. 
CAMO.A.115 (b) (1) este o cerință nouă pentru organizație să furnizeze împreună cu cererea de autorizare rezultatele unui 
preaudit efectuat pe cerințele aplicabile. Atunci când organizația moștenește privilegiile de la  Part CAMO, nu este obligatorie 
furnizarea rezultatului auditului prealabil în momentul eliberării certificatului Part-CAMO. 
Dacă nu există deja, organizația trebuie să transmită la autoritatea competentă o procedură care să descrie modul în care 
modificările care nu necesită autorizare prealabilă vor fi gestionate și notificate autorității competente înainte de 24 martie 2022 
consultați CAMO.A.130). 

 
N/A – Cerință nouă introdusă de Part-
CAMO 

 
CAMO.A.120 – Modalități de conformare 

Neconformitate potențială de tranziție în cazul în care organizația intenționează să utilizeze AltMoC “Având în vedere tranziția în 
curs de la Part-M  subpartea G la Part-CAMO, prezentul manual nu cuprinde prevederi corespunzătoare referitoare la cerințele 
CAMO.A.120”. 

 
 
 

M.A.703 – Domeniu de autorizare 

 
 
 

CAMO.A.125(a)/(b)/(c) – Domeniu de autorizare și 
privilegiile organizației  

În cazul neconformării cu prevederile din CAMO.A.125(a)/(b)/(c), trebuie înregistrată și manageriată o neconformitate de 
supraveghere în conformitate cu  CAMO.B.350. 
CAMO.A.125 acoperă atât cerințele M.A.703 cât și M.A.711 (consultați linia dedicată M.A.711), M.A.711 - „Privilegiile 
organizației” este încorporat (punctele noi de la (d) la (f)) iar referințele relevante sunt actualizate. Sunt introduse doar 
modificări minore în textul care rezultă din M.A.711 pentru a actualiza referințele încrucișate și a înlocui „sistemul de calitate” cu 
„sistemul de management”. Textul este amendat suplimentar pentru a include referințele din Part M/Part-ML pentru extinderea 
CEN (în conformitate cu punctul (d) (4)) și pentru emiterea unei recomandări de evaluare a navigabilității de către autoritatea 
competentă (în conformitate cu punctul (e) (2)). 

M.A.711    – 
 

Privilegiile 
organizației 

  CAMO.A.125(d)/(e)/(f) – Domeniu de autorizare și 
privilegiile organizației 

 
În cazul neconformării cu prevederile din CAMO.A.125(d)/(e)/(f), trebuie înregistrată și manageriatăo neconformitate de 
supraveghere în conformitate cu  CAMO.B.350. 

 
 
 
 

M.A.713 – Modificări ale organizației 
autorizate de management al 
continuității navigabilității  

 
 
 
 
 

CAMO.A.130 – Modificări ale organizației 

Neconformitate potențială de tranziție “Având în vedere tranziția în curs de la Part-M Subpartea G la Part-CAMO, prezentul 
manual nu cuprinde prevederi corespunzătoare referitoare la cerințele CAMO.A.130”. 
CAMO.A.130 introduce termenul „modificări care nu necesită aprobare prealabilă” înlocuind „aprobarea indirectă”. Modificările 
care nu necesită aprobare prealabilă vor fi gestionate conform  unei convenții dintre organizație și autoritate. Organizația trebuie 
să amendeze manualul curent înainte de 24 martie 2022, pentru a ține cont de CAMO.A.130. 
Până la momentul când organizația se conformează în totalitate cu Part-CAMO, modificările aduse organizației trebuie 
gestionate în conformitate cu actuala procedură aprobată a organizației. Drept urmare, în caz de neconformare cu M.A.713 și / 
sau cu procedura în vigoare din cadrul organizației, trebuie înregistrată și manageriată o neconformitate de supraveghere în 
conformitate cu  CAMO.B.350. 

M.A.715 – Valabilitatea continuă a 
autorizării  

 
 

N/A – Cerință nouă introdusă de Part-
CAMO 

 
CAMO.A.135 – Valabilitatea continuă 

 
 
 

CAMO.A.140 - Acces 

Au fost făcute modificări pentru a actualiza referințele și pentru consecvență în tot noul Part-CAMO. 
În cazul neconformării cu prevederile din CAMO.A.135, trebuie înregistrată și manageriată o neconformitate de supraveghere în 
conformitate cu  CAMO.B.350. 
 
A fost adăugat un paragraf nou CAMO.A.140 – Acces. Acesta cuprinde  cerințele pentru acordarea accesului autorității 
competente în scopul determinării conformări continue. 
În cazul neconformării cu prevederile din CAMO.A.140, trebuie înregistrată și manageriată o neconformitate de supraveghere în 
conformitate cu  CAMO.B.350, deoarece această cerință era deja existentă în M.A.715 (a) (2) și, prin urmare, nu este considerată 
o noutate. 
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Potențialele neconformități de tranziție sunt marcate cu albastru 

Cerințe Part-M subpart ea G 
aplicabile 

 
Cerințe Part-CAMO  

 
Politica de supraveghere aplicabilă Part-CAMO cu drepturi protejate din 24 martie 2020 până în 24martie 2022 

 
 
 

M.A.716 - Neconformități 

 
 
 

CAMO.A.150 – Neconformități 

Neconformitate potențială de tranziție “Având în vedere tranziția în curs de la Part-M  subpartea G la Part-CAMO, procedura prezentă 
in manual nu este în conformitate cu CAMO.A.150(a)(1)”. 
 
CAMO.A.150 adaugă o cerință pentru a identificrea cauzelor rădăcină  și a factorilor care au contribuit la o neconformitate. Organizația 
trebuie să să amendeze manualul curent înainte de 24 martie 2022, pentru a ține cont  de CAMO.A.150(a)(1). În cazul neconformării cu 
prevederile din CAMO.A.150(a)(2)/(a)(3)/(b), trebuie înregistrată și manageriată o neconformitate de supraveghere în conformitate cu  
CAMO.B.350.  

 
 
 

N/A –nu există cerință explicită în 
Part M-G 

 
 
 

CAMO.A.155 – Reacția imediată la o problemă de 
siguranță  

Neconformitate potențială de tranziție “Având în vedere tranziția în curs de la Part-M subpartea G la Part-CAMO, procedura prezentă 
in manual nu este în conformitate cu cerințele CAMO.A.155”. 
CAMO.A.155 adaugă o nouă cerință pentru implementarea tuturor măsurilor de siguranță impuse de autoritatea competentă și a 
tuturor informațiilor de siguranță relevante obligatorii emise de Agenție. Chiar dacă a fost introdusă formal prin CAMO.A.155, această 
cerință nu este considerată o noutate și în afară de cazul actualizării manualului pentru a ține cont de noul articol (consultați 
constatarea de tranziție de mai sus), în cazul nerespectării CAMO.A.155, trebuie înregistrată și manageriată o neconformitate de 
supraveghere în conformitate cu CAMO.B.350. 

N/A – Cerința anterioară din 
M.A.202 transferată în Part-CAMO 

 
CAMO.A.160 – Raportarea incidentelor  

Este adăugat un paragraf nou CAMO.A.160 Raportarea incidentelor pentru a introduce cerințele de raportare a incidentelor aplicabile 
organizațiilor CAMO. Ca și cerința similară M.A.202 aplicată organizației Part-MG, CAMO.A.160 nu este considerată o noutate, iar în 
caz de neconformare cu CAMO.A.160, trebuie înregistrată și manageriată o neconformitate de supraveghere în conformitate cu 
CAMO.B.350. 

 
 
 
 
 
 

M.A.712 – Sistem de calitate 

 
 
 
 
 

CAMO.A.200 – Sistem de management  

Neconformitate potențială de tranziție “Având în vedere tranziția în curs de la Part-M  subpartea G la Part-CAMO, procedura prezentă 
in manual nu este în conformitate cu CAMO.A.200(a)(2)/(a)(3)/(a)(5)”. 

 
Organizația trebuie să amendeze procedura actuală a sistemului calității din manual pentru a ține cont de CAMO.A.200 și CAMO.A.202. 
Principalele noutăți comparativ cu M.A.712 sunt: 

• CAMO.A.200(a)(2): Politica de siguranță. 
• CAMO.A.200(a)(3): Identificarea pericolelor de siguranță în aviație și managementul riscurilor asociate. 
• CAMO.A.200(a)(5): documentarea tuturor proceselor cheie ale sistemului de management. 

 
În cazul neconformării cu prevederile din CAMO.A.200(a)(1)/(a)(4)/(a)(6)/(a)(7)/(b)/(c)/(d) trebuie înregistrată și manageriată o 
neconformitate de supraveghere în conformitate cu  CAMO.B.350. 

 
 
 
 

CAMO.A.202 –Schemă de raportare internă pentru 
siguranță   

Neconformitate potențială de tranziție “Având în vedere tranziția în curs de la Part-M subpartea G la Part-CAMO, prezentul manual 
nu cuprinde prevederi corespunzătoare referitoare la cerințele CAMO.A.160”.”. 

 
A fost adăugat un nou paragraf CAMO.A.202 -  Schemă de raportare internă pentru siguranță,  pentru a stabili o schemă de raportare 
internă care să sprijine procesele de identificare și de management a riscurilor de către organizație și promovarea culturii sale de 
siguranță. Schema de raportare internă va fi accesibilă de asemenea organizațiilor care lucrează sub sistemul de management CAMO. 
De asemenea, constituie baza pentru stabilirea raportării obligatorii și voluntare a incidentelor în conformitate cu prevederile din 
Regulamentul (UE) nr. 376/2014 

 
   Organizația trebuie să-și amendeze procedurile înainte de 24 martie 2022, pentru a ține cont  de CAMO.A.202 
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Potențialele neconformități de tranziție sunt marcate cu albastru 

Cerințe Part-M subpart ea G 
aplicabile 

 
Cerințe Part-CAMO  

 
            Politica de supraveghere aplicabilă Part-CAMO cu drepturi protejate din 24 martie 2020 până în 24 martie 2022 

 
 
 
 
 

N/A – Cerință nouă introdusă de 
Part-CAMO 

 
 
 
 
 
 

CAMO.A.205 – Contractare și subcontractare 

Neconformitate potențială de tranziție “Având în vedere tranziția în curs de la Part-M  subpartea G la Part-CAMO, procedura 
prezentă in manual nu este în conformitate cu CAMO.A.205(a)(2)”. 

 
A fost adăugat un nou paragraf CAMO.A.205 - Contractare și subcontractare pentru a clarifica responsabilitatea CAMO de a se 
asigura că orice contractare (întreținere) sau subcontractare (activități specifice legate de managementul navigabilității continue) 
este în conformitate cerințele aplicabile. În acest context, este important de clarificat că termenul „subcontractare” acoperă 
cazurile în care organizația contractată este ea însăși aprobată Part-CAMO sau Part-CAO și cazurile în care o astfel de organizație 
nu este aprobată Part-CAMO / Part-CAO. Orice servicii legate de managementul navigabilității continue  furnizate de terți trebuie 
considerate „subcontractare sub sistemului de management” în scopul Părții CAMO. 
 
Organizația trebuie să-și amendeze manualul de prezentare înainte de 24 martie 2022, pentru a ține cont de CAMO.A. 205(a)(2). 
În cazul neconformării cu prevederile din CAMO.A.205(a)(1)(b) trebuie înregistrată și manageriată o neconformitate de 
supraveghere în conformitate cu  CAMO.B.350. 

M.A.705 - Facilități CAMO.A.215 - Facilități În cazul neconformării cu prevederile din CAMO.A.215 trebuie înregistrată și manageriată o neconformitate de supraveghere în 
conformitate cu  CAMO.B.350. 

 
 
 

M.A.714(a)(1)/(a)(3)/(a)(4)/(a)(5)/( 
a)(6)/(f)/(e) – Păstrare înregistrări 

 
 
 

CAMO.A.220(a)(1)/(a)(3)/(a)(4)/(a)(6)/(d)/(f) – 
Păstrare înregistrări 

În cazul neconformării cu prevederile din CAMO.A.220(a)(1)/(a)(3)/(a)(4)/(a)(6)/(d)/(f) trebuie înregistrată și manageriată o 
neconformitate de supraveghere în conformitate cu  CAMO.B.350.  
Durata de păstrare a înregistrărilor pentru înregistrările legate de aeronave este modificată la 3 ani după ce responsabilitatea 
aeronavei a fost definitiv transferată, pentru a se alinia cu valabilitatea certificatului de evaluare a navigabilității (CEN) și la un an 
pentru aeronavele retrase definitiv din serviciu. 
În plus, durata de păstrare a înregistrărilor pentru personal este de 3 ani după ce o persoană a părăsit organizația. Acest lucru va 
asigura că pentru orice ARC emis, înregistrările de personal vor rămâne accesibile pentru toată perioada de valabilitate a ARC-
ului, inclusiv în cazul în care o persoană a părăsit CAMO la scurt timp după emiterea unui ARC. 

 
 
 

N/A – Cerință nouă introdusă de 
Part-CAMO 

 
 
 

CAMO.A.220(a)(2)/(a)(5)/(b)/(e) – Păstrare 
înregistrări 

Neconformitate potențială de tranziție “Având în vedere tranziția în curs de la Part-M  subpartea G la Part-CAMO, prezentul 
manual nu este în conformitate cu CAMO.A.220(a)(2)/(a)(5)/(b)/(e)”. 

 
CAMO.A.220 Păstrarea înregistrărilor include sistemul de management. Este introdusă o durată de păstrare a înregistrărilor de 5 
ani pentru înregistrările legate de sistemul de management (aceeași durată pentru înregistrări se aplică în zona Aircrew și Air 
Operations). În plus, organizația va înregistra toate detaliile lucrărilor efectuate, iar formatul înregistrărilor va fi specificat în 
manualul organizației. 

 
M.A.706(h) –  Personal  
M.A.707(e) –Personal de evaluare 
a navigabilității  

 
 

CAMO.A.220(c) – Păstrare înregistrări 

Neconformitate potențială de tranziție “Având în vedere tranziția în curs de la Part-M  subpartea G la Part-CAMO, prezentul 
manual nu este în conformitate cu CAMO.A.220(c)”. 

Păstrarea înregistrărilor din paragraful CAMO.A.220 include înregistrările legate de personal. Înregistrările referitoare la personal 
(calificare și experiență) includ personalul implicat în managementul siguranței și se păstrează 3 ani după ce o persoană a părăsit 
organizația. 

M.A.707(e) – Personal de evaluare 
a navigabilității 

 
CAMO.A.220(c)(1)(ii)/(2)/(3) – Păstrare înregistrări 

În cazul neconformării cu prevederile din CAMO.A.220(c)(1)(ii)/(c)(2)/(c)(3) trebuie înregistrată și manageriată o neconformitate 
de supraveghere în conformitate cu  CAMO.B.350, cu excepția cazului în care înregistrările corespunzătoare au fost păstrate doar 
pentru 2 ani.  
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Potențialele neconformități de tranziție sunt marcate cu albastru 

Cerințe Part-M subpart ea G 
aplicabile 

 
Cerințe Part-CAMO  

 
Politica de supraveghere aplicabilă Part-CAMO cu drepturi protejate din 24 martie 2020 până în 24 martie 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M.A.704–Manualul de management 
al continuității navigabilității 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMO.A.300 – Manualul de 
management al continuității 
navigabilității 

Neconformitate potențială de tranziție “Având în vedere tranziția în curs de la Part-M  subpartea G la Part-CAMO, prezentul 
manual nu este în conformitate cu CAMO.A.300”. 
 
CAMO.A.300 cuprinde elemente suplimentare legate de sistemul de management, ca de exemplu: 

• politica de siguranță, 
• o descriere a schemei interne de raportare de siguranță (CAMO.A.202), 
• o descriere generală a modului în care organizația asigură disponibilitatea personalului (CAMO.A.305 (d)), 
• o procedură care definește sfera modificărilor care nu necesită aprobare prealabilă și care descrie modul în care aceste 

modificări vor fi gestionate și notificate (CAMO.A.115 (b) și CAMO.A.130 (c)), procedurile care specifică modul în care 
organizația controlează orice sarcini contractate sau subcontractate, inclusiv întreținere contractată (CAMO.A.315 (c)), 

• o listă de mijloace alternative de conformitate aprobate în prezent și, dacă este cazul, o procedură de emitere a unui 
AltMOC. 

• declarația de conformitate de la punctul (a) (1) este modificată pentru a acoperi toate cerințele din Part M, Part ML și 
Partea CAMO, după caz. 

• la punctul (a) (11) sunt furnizate clarificări suplimentare cu privire la procedurile necesare care specifică modul în care 
organizația asigură conformare cu Part CAMO, Part M și Part ML. 

• la punctul (a) (9), acum (a) (12), este clarificată cerința privind existența unei liste cu programe de întreținere 
aprobate, precizând că aceasta este relevantă numai pentru aeronave pentru care există un contract pentru 
managementul navigabilității continue, nefiind necesară pentru autorizarea inițială a CAMO. În consecință, 
programele de întreținere de bază și generice nu mai sunt necesare (a se vedea, de asemenea, CAMO.A.325). 

• punctul (b) este revizuit pentru a specifica că manualul CAME inițial este supus aprobării autorității competente. 
• se adaugă și o cerință de menținere a CAME pentru a rămâne o descriere actualizată a organizației. 
• punctul (c) privind amendamentele CAME se referă la modificările care necesită aprobare prealabilă (a se vedea 

CAMO.A.130 (a)) și la noile prevederi privind gestionarea modificărilor fără aprobarea prealabilă a autorității 
competente, pe baza unei proceduri acceptate. 

Organizația trebuie să modifice manualul de prezentare pentru a ține cont de CAMO.A.300. Cât timp organizația nu este pe 
deplin conformă cu Partea CAMO, orice neconformare cu CAMO.A.300 trebuie clasificată ca neconformitate de tranziție cu data 
limită de  închidere 24.03.2022, cu excepția cazului în care există o neconformare cu M.A 704 care trebuie clasificată în 
conformitate cu CAMO.B.350. 

M.A.706(a)/(b)/(c)/(d)/(e)/(f)/(g)/(i) 
/(j)/(k) – Cerințe privind personalul 
(inclusiv M.A.712(a)) 

 
CAMO.A.305(a)(1)/(a)(3)/(a)(4)/(a)(6)/(a)(7)/(b)/(c)/ 
(d)/(e)/(f)/(g) – Cerințe privind personalul 

În cazul neconformării cu prevederile din CAMO. A.305(a)(1)/(a)(3)/(a)(4)/(a)(6)/(a)(7)/(b)/(c)/(d)/(e)/(f)/(g),  trebuie înregistrată 
și manageriată o neconformitate de supraveghere în conformitate cu  CAMO.B.350, cu excepția cazului în care neconformitatea 
se referă la înțelegerea principiilor de management al siguranței și de factori umani, corespunzătoare funcției și responsabilităților 
persoanei, caz în care trebuie înregistrată o neconformitate de tranziție. 
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Potențialele neconformități de tranziție sunt marcate cu albastru 

Cerințe Part-M subpart ea G 
aplicabile 

 
Cerințe Part-CAMO  

 
Politica de supraveghere aplicabilă Part-CAMO cu drepturi protejate din 24 martie 2020 până în 24 martie 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/A - Cerință nouă introdusă de 
Part-CAMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMO.A.305(a)(2)/(a)(5) – Cerințe privind personalul 

Neconformitate potențială de tranziție “Având în vedere tranziția în curs de la Part-M  subpartea G la Part-CAMO, prezentul 
manual nu este în conformitate cu CAMO.A.305(a)(2)/(a)(5)”. 

• CAMO.A.305 include nominalizarea unei persoane sau a unui grup de persoane pentru funcția de monitorizare a 
conformării și pentru responsabilitățile legate de managementul siguranței, pentru a clarifica responsabilitățile 
managerului responsabil și pentru a menționa că competența trebuie să includă o înțelegere a modului de aplicare a 
principiilor de management al siguranței și de factori umani și a problemelor legate de de performanța umană. 

• modificări suplimentare sunt realizate pentru a îmbunătăți structura generală a acestui IR și pentru a clarifica legătura 
cu Part ORO. În special, punctul (b) (1) precizează că, pentru organizații autorizate și ca transportatori aerieni, 
managerul responsabil trebuie să fie persoana desemnată ca manager responsabil pentru transportatorul aerian, în 
conformitate cu punctul ORO.GEN.210 (a) din Partea - ORO. Cerința pentru un postholder pentru întreținere, inclusă 
la punctul (b) (2), este aliniată cu Part-ORO (se face referire la „persoana responsabilă pentru managementul și 
supravegherea navigabilității continue”). 

• se adaugă o cerință pentru un sistem care să planifice disponibilitatea personalului pentru a se asigura că organizația 
are personal suficient calificat pentru a planifica, efectua, superviza, inspecta și monitoriza activitățile sale în 
conformitate cu domeniul de autorizare (noua litera (d)) . 

•  se adaugă un nou punct (e) pentru a include în CAMO.A.305 referința la personalul de evaluare a continuității 
navigabilității, încorporat în prezent în M.A.707 punctul (a). În acest fel, CAMO.A.305 include cerințele pentru toate 
categoriile de personal, iar CAMO.A.310 se poate concentra pe cerințele de calificare pentru personalul de evaluare a 
continuității navigabilității  

 
 
 
 
 
 
 
 

M.A.707 – Personal de evaluare a 
navigabilității  

 
 
 
 
 
 
 
 

CAMO.A.310 – Calificarea personalului de 
evaluare a navigabilității 

 
 
 
 
 
 
 
 

– 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

În cazul neconformării cu prevederile din CAMO. A.310, trebuie înregistrată și manageriată o neconformitate de supraveghere în 
conformitate cu CAMO.B.350, cu excepția cazului în care neconformitatea se referă la înțelegerea principiilor de management 
al siguranței și de factori umani de către ARS, caz în care trebuie înregistrată o neconformitate de tranziție. 

 
• M.A.707 punctul (j) referitor la funcțiile și numele persoanelor care trebuie actualizate în CAME se șterge; acest lucru 

este deja abordat în CAMO.A.300 (a) (4). 
• M.A.707 punctul (k) este modificat pentru a solicita ca această competență să includă o înțelegere a principiilor de 

management al siguranței și de factori umani corespunzătoare funcției și responsabilităților persoanei în organizație și 
să includă o referință la personalul implicat în evaluările sau recomandările de navigabilitate și, dacă este cazul, 
emiterea permiselor de zbor, pentru a reflecta noul punct CAMO.A.305 (e). 

• se elimină cerințele specifice de calificare care nu sunt aplicabile domeniului CAMO. 
• punctul (d) privind prezentarea în CAME a personalului de evaluare a navigabilității este eliminat, deoarece acest 

lucru este deja abordat la punctul CAMO.A.300 (a) (7). 
•  aceste calificări ale personalului de evaluare a navigabilității se aplică indiferent de aeronava manageriată, ceea ce 

înseamnă, de exemplu, că o organizație aprobată Part CAMO care efectuează evaluări de navigabilitate pentru 
aeronave, altele decât CMPA, nu poate utiliza personalul de evalauare a navigabilității care respectă cerințele 
„inferioare” ale noului Part-CAO. 
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Potențialele neconformități de tranziție sunt marcate cu albastru 

Cerințe Part-M subpart ea G 
aplicabile 

 
Cerințe Part-CAMO  

 
Politica de supraveghere aplicabilă Part-CAMO cu drepturi protejate din 24 martie 2020 până în 24 martie 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

M.A.708–Managementul 
continuității navigabilității 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAMO.A.315 – Managementul 
continuității navigabilității 

În cazul neconformării cu prevederile din CAMO. A.310, trebuie înregistrată și manageriată o neconformitate de supraveghere în 
conformitate cu  CAMO.B.350, cu excepția unei neconformități față de CAMO.A.315(b)(4)  (erori in utilizarea procesului 
organizațional de management al riscului de siguranță), caz în care trebuie înregistrată o neconformitate de tranziție. 
 

• CAMO.A.315 Managementul continuității navigabilității este revizuit pentru a elimina suprapunerile cu M.A.301. 
Principiul care stă la baza este că cerințele pur tehnice sunt incluse în Part M, iar Part-CAMO se concentrează pe 
responsabilitățile organizaționale aferente. Acest lucru va îmbunătăți consecvența și va facilita viitoarele 
amendamente. 

• Modificări suplimentare sunt făcute pentru a actualiza referințele încrucișate relevante. Punctul (c) este amendat 
pentru a actualiza referința la „CAT” cu „transportatorii aerieni autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1008/2008” și pentru a include consultarea cu operatorul. Întrucât o organizație aprobată Part-CAMO poate să 
managerieze și continuitatea navigabilității, alta decât pentru CMPA sau a aeronavelor care nu sunt utilizate de 
transportatorii aerieni autorizați, se adaugă referințe la organizațiile Part-CAO și se păstrează referințele la 
organizațiile de întreținere Subpart-F (pentru a permite o tranziție lină la Part-CAO, Subpart F va fi menținută în 
perioada de tranziție). 

• Punctul (e) este adăugat pentru a include o cerință ca principiile de factori umani și limitările performanțelor umane 
să fie luate în considerare pentru orice sarcini de management al continuității navigabilității. 

 
 

M.A.710 – Evaluarea navigabilității 

 
 

CAMO.A.320 – Evaluarea navigabilității 

În cazul neconformării cu prevederile din CAMO. A.320,  trebuie înregistrată și manageriată o neconformitate de supraveghere în 
conformitate cu  CAMO.B.350 
 
Textul M.A.710 existent este înlocuit cu o cerință de a urmări fie secțiunea A din Partea M punctul M.A.901, fie Part ML, 
secțiunea A punctul ML.903, în funcție de aeronava manageriată. Elementele specifice care constituie procesul de evaluare a 
navigabilității sunt transferate în acele IR-uri din Part M și Part-ML. 

 
 

M.A.709 – Documentație 

 
 

CAMO.A.325 – Informații privind 
managementul continuității navigabilității  

În cazul neconformării cu prevederile din CAMO. A.325, trebuie înregistrată și manageriată o neconformitate de supraveghere în 
conformitate cu  CAMO.B.350 

 
CAMO.A.325 Informații privind managementul continuității navigabilității este modificat pentru a asigura consecvența și pentru a 
reflecta domeniul noului Part CAMO și pentru a actualiza referințele încrucișate relevante. Punctul (b) se elimină întrucât nu este 
menținută cerința de a realiza programe de întreținere de bază sau generice. 
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Anexa III — Part-CAO vs Part-MG  - Tabel de corespondență și politica de supravegehere a tranziției  
 

Potențialele neconformități de tranziție sunt marcate cu albastru 

Cerințe Part-M subpartea G 
aplicabile 

 

Cerințe Part-CAO  
 

Politica de supraveghere aplicabilă Part-CAO cu drepturi protejate din 24 martie 2020 până în 24 martie 2022 

M.A.702 - Cerere  

CAO.A.015 – Solicitare certificat pentru organizație 
     În cazul neconformării cu prevederile din CAO.A.015  trebuie înregistrată și manageriată o neconformitate de 

supraveghere în conformitate cu  CAO.B.060. 

 
N/A – Cerință nouă introdusă de 
Part-CAO 

 
 

CAO.A.017 – Mijloace de conformare 

Neconformitate potențială de tranziție dacă orgnizația intenționează să utilizeze AltMoC: “Având în vedere tranziția în 
curs de la Part-M  subpartea G la Part-CAO, prezentul manual nu este în conformitate cu CAO.A.017”. 

 
 
 

M.A.703 – Domeniu de autorizare 

 
 
 

CAO.A.020 – Domeniu de autorizare 

Neconformitate potențială de tranziție “Având în vedere tranziția în curs de la Part-M  subpartea G la Part-CAO, 
prezentul manual nu este în conformitate cu CAO.A.020”. 

 
Neconformitatea de tranziție de mai sus are rolul de a aborda modificările de format în modul în care este descris 
domeniul de autorizare în manualul de prezentare. În cazul în care organizația Part CAO cu drepturi protejate utilizează 
privilegii pentru aeronave/componente care nu se află în domeniul său de autorizare, trebuie înregistrată  o 
neconformitate de supraveghere față de CAO.A.020. Organizația trebuie să își modifice domeniul de activitate, după 
cum este specificat de CAO.A.020 înainte de 24 martie 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

M.A.704 – Manual de 
prezentare a managementului 
continuității navigabilității  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAO.A.025 –Manual de prezentare  al organizațiilor cu 
privilegii combinate în materie de navigabilitate 

Neconformitate potențială de tranziție “Având în vedere tranziția în curs de la Part-M  subpartea G la Part-CAO, 
prezentul manual nu este în conformitate cu CAO.A.025”. 

 
Structura CAE este următoarea: 

 
• CAE este format din următoarele 4 părți: 

o Part A – Descriere generală 
o Part B -  Proceduri generale  
o Part C – Proceduri de întreținere  
o Part D – Proceduri de management al continuității navigabilității  
o Part E –  Documente suport 

• Organizația Part-CAO cu drepturi protejate în baza Part-MG trebuie să pregătească un manual CAE care să 
acopere cerințele din Part A, Part B, Part D și Part E. Pentru a ajuta organizația să-și pregătească un manual 
CAE pe baza manualului existent: 

o Anexa 2-2 cuprinde un tabel comparativ între manualul CAE și manualul Part-MG, și 
o AMC1 CAO.A.025 conține în detaliu capitolul “cuprins” al manualului CAE împreună cu cerințele 

CAO care trebuie respectate în fiecare secțiune a CAE  
 

Organizația trebuie să realizeze un manualul CAE pentru a ține cont CAO.A.025. Cât timp organizația nu este pe deplin 
conformă cu Partea CAO, orice neconformare cu CAO.A.025 trebuie clasificată ca neconformitate de tranziție cu data 
limită de  închidere 24.03.2022,de , cu excepția cazului în care există o neconformare cu M.A 704 care trebuie clasificată 
în conformitate cu CAO.B.060.  

M.A.705 - Facilitiăți CAO.A.030 - Facilitiăți      În cazul neconformării cu prevederile din CAO.A.030  trebuie înregistrată și manageriată o neconformitate de   
supraveghere în conformitate cu  CAO.B.060.  

M.A.706 – Cerințe privind 
personalul 

CAO.A.035 – Cerințe privind personalul   În cazul neconformării cu prevederile din CAO.A.035  trebuie înregistrată și manageriată o neconformitate de 
supraveghere în conformitate cu  CAO.B.060. 
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Potențialele neconformități de tranziție sunt marcate cu albastru 

Cerințe Part-M subpartea G 
aplicabile 

 
Cerințe Part-CAO  

 
Politica de supraveghere aplicabilă Part-CAO cu drepturi protejate din 24 martie 2020 până în 24 martie 2022 

M.A.707 – Personal de evaluare 
a navigabilității 

 
CAO.A.045 – Personal de evaluare a navigabilității 

 
     În cazul neconformării cu prevederile din CAO.A.045  trebuie înregistrată și manageriată o neconformitate de   

supraveghere în conformitate cu  CAO.B.060.  
 

M.A.708(a)/(b)/(c)/(d)   – 
Managementul continuității 
navigabilității 

 
CAO.A.075(a)/(b) – Managementul continuității navigabilității 

    În cazul neconformării cu prevederile din CAO.A. 075(a)/(b) trebuie înregistrată și manageriată o neconformitate de   
supraveghere în conformitate cu  CAO.B.060. 

 
CAO.A.075 Managementul continuității navigabilității este revizuit pentru a elimina suprapunerile cu M.A.301 și 
ML.A.301. Principiul care stă la baza este că cerințele pur tehnice sunt incluse în Part M și Part-ML, iar Part CAO se 
concentrează pe responsabilitățile organizaționale aferente. Acest lucru va îmbunătăți consecvența și va facilita viitoarele 
amendamente. 

M.A.709 – Documentație CAO.A.080 – Date de management al continuității 
navigabilității  

   În cazul neconformării cu prevederile din CAO.A.080 trebuie înregistrată și manageriată o neconformitate de    
supraveghere în conformitate cu  CAO.B.060. 

 
 

M.A.710 – Evaluarea navigabilității 

 
 

CAO.A.085 – Evaluarea navigabilității 

 În cazul neconformării cu prevederile din CAO.A.085 trebuie înregistrată și manageriată o neconformitate de      
supraveghere în conformitate cu  CAO.B.060. 
 
Textul M.A.710 existent este înlocuit cu o cerință de a urmări fie secțiunea A din Partea M, punctul M.A.901, fie Part ML, 
secțiunea A punctul ML.903, în funcție de aeronava manageriată. Elementele specifice care constituie procesul de 
evaluare a navigabilității sunt transferate în acele IR-uri din Part M și Part-ML.  

 
M.A.714 – Păstrare înregistrări CAO.A.090(a)(2)/(a)(3)/(a)(4)/(c)/(d)/(e)/(f)/(g)(2) – Păstrare 

înregistrări 
În cazul neconformării cu prevederile din CAO.A.090(a)(2)/(a)(3)/(a)(4)/(c)/(d)/(e)/(f)/(g)(2) trebuie înregistrată și 
manageriată o neconformitate de supraveghere în conformitate cu  CAO.B.060. 

M.A.711 – Privilegiile  
organizației  

CAO.A.095(b)/(c)/(d)/(e) – Privilegiile  organizației În cazul neconformării cu prevederile din CAO.A. 095(b)(1)/(b)(3)/(b)(4)/(c)/(d)/(e) trebuie înregistrată și manageriată o 
neconformitate de supraveghere în conformitate cu  CAO.B.060. 

 
 
 

M.A.712 – Sistem de calitate 

 
 
 

CAO.A.100 – Sistem de calitate  și evaluare organizațională  

În cazul neconformării cu prevederile din CAO.A.100 trebuie înregistrată și manageriată o neconformitate de      
supraveghere în conformitate cu  CAO.B.060. 

 
Part-CAO poate opta pentru înlocuirea sistemului său de calitate cu o evaluare  organizațională, atunci când îndeplinește 
una din următoarele condiții: 

• Domeniul organizației CAO cuprinde numai aeronave cuprinse în Part-ML 
• Organizația CAO nu are angajate, în activitatea de întreținere, echivalentul a mai mult de 10 persoane cu timp 

de lucru integral  
• Organizația CAO nu are angajate, în managementul continuității navigabilității, echivalentul a mai mult de 5 

persoane cu timp de lucru integral 
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Potențialele neconformități de tranziție sunt marcate cu albastru 

Cerințe Part-M subpartea G 
aplicabile 

 
Cerințe Part-CAO  

 
Politica de supraveghere aplicabilă Part-CAO cu drepturi protejate din 24 martie 2020 până în 24 martie 2022 

 
 
 
 

M.A.713 – Modificări ale 
organizației de management al 
continuității navigabilității  

 
 
 
 
 

CAO.A.105 – Modificări ale organizației 

Neconformitate potențială de tranziție “Având în vedere tranziția în curs de la Part-M  subpartea G la Part-CAO, 
prezentul manual nu este în conformitate cu CAO. A.105”.  

 
Spre deosebire de Part-MG unde aprobarea manualui se poate face prin aprobare indirectă, Part-CAO obligă organizația 
să aibă o procedură în care să prezinte modificările care nu necesită aprobare prealabilă. 
Modificările care nu necesită aprobare prealabilă vor fi gestionate conform  unei convenții dintre organizație și 
autoritate. Organizația trebuie să realizeze o procedură  înainte de 24 martie 2022, pentru a ține cont de CAO.A.105.  

 
Până la momentul când organizația se conformează în totalitate cu Part-CAO, modificările aduse organizației trebuie 
gestionate în conformitate cu actuala procedură aprobată a organizației. Drept urmare, în caz de neconformare cu 
M.A.713 și/sau cu procedura în vigoare din cadrul organizației, trebuie înregistrată și manageriată o neconformitate de 
supraveghere în conformitate cu  CAO.B.060.  

M.A.715 – Valabilitate continuă a 
autorizației  

 
CAO.A.110 – Valabilitate continuă 

 Sunt făcute modificări pentru a actualiza referințele și pentru consecvență în tot Part-CAO 
 În cazul neconformării cu prevederile din CAO.A.110 trebuie înregistrată și manageriată o neconformitate de        
supraveghere în conformitate cu  CAO.B.060. 

M.A.716 - Neconformități CAO.A.115 – Neconformități În cazul neconformării cu prevederile din CAO.A.115 trebuie înregistrată și manageriată o neconformitate de      
supraveghere în conformitate cu  CAO.B.060. 

 



GHID PENTRU TRANZITIA LA PART-CAO ȘI PART-CAMO 
 

rev.2/ mai 2021          Page 27 

Anexa IV – Part-CAO vs Part-MF  - Tabel de corespondență și politica de supravegehere a tranziției 
 
 

Potențialele neconformități de tranziție sunt marcate cu albastru 

Cerințe Part-M subpartea F 
aplicabile 

Cerințe Part-CAO aplicabile Politica de supraveghere aplicabilă Part-CAO cu drepturi protejate din 24 martie 2020 până în 24 martie 2022 

 
 
M.A.602 - Cerere 

 
CAO.A.015 – Solicitare certificat pentru 
organizație 

 
În cazul neconformării cu prevederile din CAO.A.015 trebuie înregistrată și manageriată o neconformitate de  supraveghere în 
conformitate cu  CAO.B.060. 
 

 
N/A Cerință nouă, introdusă de Part-
CAO 

 
 

CAO.A.017 – Modalități de conformare 

 
Neconformitate potențială de tranziție dacă organizația intenționează să utilizeze AltMoC: “Având în vedere tranziția în curs de la Part-
M  subpartea F la Part-CAO, prezentul manual nu este în conformitate cu CAO.A.017”.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
M.A.603 – Domeniu de autorizare 

 
 
 
 
 
 
 

 
CAO.A.020 – Domeniu de autorizare 

Neconformitate potențială de tranziție “Având în vedere tranziția în curs de la Part-M  subpartea F la Part-CAO, prezentul manual nu 
este în conformitate cu CAO. A.020”.  
 

   Neconformitatea de tranziție de mai sus are rolul de a aborda modificările de format în modul în care este descris domeniul de     
autorizare în manualul de prezentare. În cazul în care organizația Part CAO cu drepturi protejate utilizează privilegii pentru 
aeronave/componente care nu se află în domeniul său de autorizare, trebuie înregistrată  o neconformitate de supraveghere față de 
CAO.A.020. Organizația trebuie să își modifice domeniul de activitate, după cum este specificat de CAO.A.020 înainte de 24 martie 2022 

CAO.A.020(a)(3) introduce următoarea limitare: o organizație CAO care angajează o singură persoană atât pentru planificare cât și 
pentru efectuarea tuturor lucrărilor de întreținere, nu poate deține privilegii pentru întreținerea: 
  

• aeronavelor echipate cu un motor cu turbină (în cazul organizațiilor autorizate pe tip de aeronavă); 
• elicopterelor echipate cu un motor cu turbină sau cu mai mult de un motor cu piston (în cazul organizațiilor autorizate pe tip 

de aeronavă); 
• motoare complete cu piston mai mari sau egale cu 450 CP (în cazul organizațiilor autorizate pe tip de motor); și 
• motoare complete cu turbină (în cazul organizațiilor autorizate pe tip de motor).   

 
Organizațiilor deținătoare în prezent de Part-MF, care se află în această situație, nu li se pot acorda drepturi protejate pentru Part-CAO.  
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Potențialele neconformități de tranziție sunt marcate cu albastru 

Cerințe Part-M subpartea F 
aplicabile 

Cerințe Part-CAO aplicabile  
Politica de supraveghere aplicabilă Part-CAO cu drepturi protejate din 24 martie 2020 până în 24 martie 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M.A.604 – Manual de 
prezentare a organizației de 
întreținere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAO.A.025 – Manual de prezentare al 
organizațiilor cu privilegii combinate în 
materie de navigabilitate 

     Neconformitate potențială de tranziție “Având în vedere tranziția în curs de la Part-M  subpartea F la Part-CAO, prezentul manual nu    
este în conformitate cu CAO. A.025”.  

Structura CAE este următoarea: 
• CAE este format din următoarele 4 părți: 

o Part A – Descriere generală 
o Part B – Proceduri generale  
o Part C – Proceduri de întreținere  
o Part D – Proceduri de management al continuității navigabilității  
o Part E –  Documente suport 

• Organizația Part-CAO cu drepturi protejate în baza Part-MF trebuie să pregătească un manual CAE care să acopere cerințele 
din Part A, Part B, Part C și Part E. Pentru a ajuta organizația să-și pregătească un manual CAE pe baza manualului existent: 

o Anexa 3-2 cuprinde un tabel comparativ între manualul CAE și manualul Part-MF, și 
o AMC1 CAO.A.025 conține în detaliu capitolul “cuprins” al manualului CAE împreună cu cerințele CAO care trebuie 

respectate în fiecare secțiune a CAE  
Organizația trebuie să realizeze un manualul CAE pentru a ține cont de CAO.A.025. Cât timp organizația nu este pe deplin conformă cu 
Partea CAO, orice neconformare cu CAO.A.025 trebuie clasificată ca neconformitate de tranziție cu data limită de închidere 24.03.2022,, 
cu excepția cazului în care există o neconformare cu M.A 604 care trebuie clasificată în conformitate cu CAO.B.060. 

M.A.605 - Facilități CAO.A.030 - Facilitâți      În cazul neconformării cu prevederile din CAO.A.030  trebuie înregistrată și manageriată o neconformitate de   supraveghere în 
conformitate cu  CAO.B.060.  

M.A.606(a)/(b)/(c)/(d)/(e)/(f) - 
Cerințe privind personalul 

 
CAO.A.035 – Cerințe privind personalul   În cazul neconformării cu prevederile din CAO.A.035  trebuie înregistrată și manageriată o neconformitate de supraveghere în 

conformitate cu  CAO.B.060. 

M.A.606(g)/(h) – Cerințe 
privind personalul 

 
CAO.A.040(c) – Personal de certificare 

  În cazul neconformării cu prevederile din CAO.A. 040(c)  trebuie înregistrată și manageriată o neconformitate de supraveghere în 
conformitate cu  CAO.B.060. 

M.A.607 – Personal de certificare 
și personal de evaluare a 
navigabilității  

CAO.A.040(a)/(b)/(d) – Personal de certificare În cazul neconformării cu prevederile din CAO.A. 040(a)(b)(d) trebuie înregistrată și manageriată o neconformitate de supraveghere în 
conformitate cu  CAO.B.060. 

 
M.A.606(i) – Cerințe 
privind personalul 

CAO.A.045 – Personal de evaluare a 
navigabilității 

În cazul neconformării cu prevederile din CAO.A. 045 trebuie înregistrată și manageriată o neconformitate de supraveghere în 
conformitate cu  CAO.B.060. 
Cerințele cuprinse în CAO.A.045 sunt diferite de cele din M.A.606 (i), (așa cum e amendată de EU 2020/xxxx și proveneau din vechiul 
M.A.901 (l)(1)), prin urmare nu sunt considerate noutăți. 

 
M.A.608 – Componente, 
echipamente și scule   

 
CAO.A.050 Componente, echipamente și scule   În cazul neconformării cu prevederile din CAO.A. 050 trebuie înregistrată și manageriată o neconformitate de supraveghere în 

conformitate cu  CAO.B.060. 
CAO.A.050(b) prevede că organizația trebuie să aibă o procedură prin care se asigură că are acces la toate echipamentele și sculele 
utilizate ocazional, necesare pentru efectuarea activității 

 
M.A.609 – Date de întreținere CAO.A.055(a) – Date de întreținere și comenzi  

de lucru  
În cazul neconformării cu prevederile din CAO.A. 055 (a) trebuie înregistrată și manageriată o neconformitate de supraveghere în 
conformitate cu  CAO.B.060. 

M.A.610 – Comenzi de lucru 
pentru întreținere  

CAO.A.055(b) – Date de întreținere și comenzi  
de lucru 

În cazul neconformării cu prevederile din CAO.A. 055 (b) trebuie înregistrată și manageriată o neconformitate de supraveghere în 
conformitate cu  CAO.B.060. 

M.A.611 – Standarde de întreținere CAO.A.060 – Standarde de întreținere În cazul neconformării cu prevederile din CAO.A. 060 trebuie înregistrată și manageriată o neconformitate de supraveghere în 
conformitate cu  CAO.B.060. 
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Potențialele neconformități de tranziție sunt marcate cu albastru 

Cerințe Part-M subpartea F 
aplicabile 

Cerințe Part-CAO aplicabile Politica de supraveghere aplicabilă Part-CAO cu drepturi protejate din 24 martie 2020 până în 24 martie 2022 

M.A.612 – Certificat de punere în 
serviciu 

CAO.A.065 – Certificat de punere în serviciu a 
aeronavei  

 
În cazul neconformării cu prevederile din CAO.A. 065 trebuie înregistrată și manageriată o neconformitate de supraveghere în 
conformitate cu  CAO.B.060.  

M.A.613 – Certificat de punere în 
serviciu  a unui component 

CAO.A.070 – Certificat de punere în serviciu a 
unui component 

 
În cazul neconformării cu prevederile din CAO.A. 070 trebuie înregistrată și manageriată o neconformitate de supraveghere în 
conformitate cu  CAO.B.060.  

 
M.A.609 – Documentație CAO.A.080 – Date de management al 

continuității navigabilității   

 
În cazul neconformării cu prevederile din CAO.A. 080 trebuie înregistrată și manageriată o neconformitate de supraveghere în 
conformitate cu  CAO.B.060 

M.A.615(e) – Privilegiile 
organizației  

CAO.A.085 – Evaluarea navigabilității 
CAO.A.095(c)(2) - Privilegiile organizației 

 
În cazul neconformării cu prevederile din CAO.A. 085 trebuie înregistrată și manageriată o neconformitate de supraveghere în 
conformitate cu  CAO.B.060. 

M.A.614 – Înregistrări ale 
evaluărilor de navigabilitate și 
lucrărilor de întreținere  

 
CAO.A.090– Păstrarea înregistrărilor 

 
În cazul neconformării cu prevederile din CAO.A. 090 trebuie înregistrată și manageriată o neconformitate de supraveghere în 
conformitate cu  CAO.B.060. 

M.A.615(a)/(b)/(c)/(d) – Privilegiile 
organizației 

CAO.A.095(a)(1)/(a)(2)/(a)(3)/(a)(4)/(c)(2)/(d) 
– Privilegiile organizației 

În cazul neconformării cu prevederile din CAO.A.095(a)(1)/(a)(2)/(a)(3)/(a)(4)/(c)(2)/(d) trebuie înregistrată și manageriată o 
neconformitate de supraveghere în conformitate cu  CAO.B.060.  

 
 
 

M.A.616 – Evaluarea organizațională 

 
 
 

CAO.A.100(f) – Sistemul de calitate și 
evaluarea organizațională 

În cazul neconformării cu prevederile din CAO.A.100(f) trebuie înregistrată și manageriată o neconformitate de supraveghere în 
conformitate cu  CAO.B.060.  
Part-CAO poate opta pentru înlocuirea sistemului său de calitate cu o evaluare  organizațională, atunci când îndeplinește una din 
următoarele condiții: 

• Domeniul organizației CAO cuprinde numai aeronave cuprinse în Part-ML 
• Organizația CAO nu are angajate, în activitatea de întreținere, echivalentul a mai mult de 10 persoane cu timp de lucru 

integral  
• Organizația CAO nu are angajate, în managementul continuității navigabilității, echivalentul a mai mult de 5 persoane cu 

timp de lucru integral  
 
 
 
 

M.A.617 – Modificări ale 
organizației autorizată pentru 
continuitatea navigabilității   

 
 
 
 
 

CAO.A.105 – Modificări ale organizației 

Neconformitate potențială de tranziție “Având în vedere tranziția în curs de la Part-M  subpartea F la Part-CAO, prezentul manual nu 
este în conformitate cu CAO. A.105”.  
Spre deosebire de Part-MF unde aprobarea manualui se poate face opțional prin aprobare indirectă, Part-CAO obligă organizația să 
aibă o procedură în care să prezinte modificările care nu necesită aprobare prealabilă. 
Modificările care nu necesită aprobare prealabilă vor fi gestionate conform  unei convenții dintre organizație și autoritate. Organizația 
trebuie să realizeze o procedură,  înainte de 24 martie 2022, pentru a ține cont de CAO.A.105.  
Până la momentul când organizația se conformează în totalitate cu Part-CAO, modificările aduse organizației trebuie gestionate în 
conformitate cu actuala procedură aprobată a organizației. Drept urmare, în caz de neconformare cu M.A.617 și/sau cu procedura în 
vigoare din cadrul organizației, trebuie înregistrată și manageriată o neconformitate de supraveghere în conformitate cu  CAO.B.060. 

M.A.618 – Valabilitatea continuă 
a autorizării  

 
CAO.A.110 – Valabilitate continuă Sunt făcute modificări minore pentru a actualiza referințele și pentru consecvență în tot Part-CAO.  

În cazul neconformării cu prevederile din CAO.A. 110 trebuie înregistrată și manageriată o neconformitate de supraveghere în 
conformitate cu  CAO.B.060. 

M.A.619 – Neconformități  CAO.A.115 – Neconformități În cazul neconformării cu prevederile din CAO.A. 090 trebuie înregistrată și manageriată o neconformitate de supraveghere în 
conformitate cu  CAO.B.060. 
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Anexa V – Part 145 vs Part CAO - Tabel de corespondență și politica de supravegehere a tranziției 
 
 

Potențialele neconformități de tranziție sunt marcate cu albastru 

Cerințe Part-145 aplicabile  Cerințe Part-CAO aplicabile Politica de supraveghere aplicabilă Part-CAO cu drepturi protejate din 24 martie 2020 până în 24 martie 2022 
 

145.A.15 - Cerere CAO.A.015 – Solicitare certificat pentru organizație  
În cazul neconformării cu prevederile din 145.A. 15 trebuie înregistrată și manageriată o neconformitate de  supraveghere 
în conformitate cu  CAO.B.060.  

 
N/A Cerință nouă, introdusă de Part-CAO 

 
 

CAO.A.017 – Modalități de conformare 

 
Neconformitate potențială de tranziție dacă orgnizația intenționează să utilizeze AltMoC: “Având în vedere tranziția în curs 
de la Part-145  la Part-CAO, prezentul manual nu este în conformitate cu CAO.A.017”.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

145.A.20 – Domeniu de autorizare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAO.A.020 – Domeniu de autorizare 

Neconformitate potențială de tranziție “Având în vedere tranziția în curs de la Part-145  la Part-CAO, prezentul manual nu 
este în conformitate cu CAO. A.020”.  
Neconformitatea de tranziție de mai sus are rolul de a aborda modificările de format în modul în care este descris 
domeniul de autorizare în manualul de prezentare. În cazul în care organizația Part-CAO cu drepturi protejate utilizează 
privilegii pentru aeronave/componente care nu se află în domeniul său de autorizare, trebuie înregistrată  o 
neconformitate de supraveghere față de CAO.A.020. Organizația trebuie să își modifice domeniul de activitate, după cum 
este specificat de CAO.A.020 înainte de 24 martie 2022. 
CAO.A.020(a)(3) introduce următoarea limitare: o organizație CAO care angajează o singură persoană atât pentru 
planificare cât și pentru efectuarea tuturor lucrărilor de întreținere, nu poate deține privilegii pentru întreținerea: 

• aeronavelor echipate cu un motor cu turbină (în cazul organizațiilor autorizate pe tip de aeronavă); 

• elicopterelor echipate cu un motor cu turbină sau cu mai mult de un motor cu piston (în cazul organizațiilor 
autorizate pe tip de aeronavă); 

• motoare complete cu piston mai mari sau egale cu 450 CP (în cazul organizațiilor autorizate pe tip de motor); și 

• motoare complete cu turbină (în cazul organizațiilor autorizate pe tip de motor).   
 
Organizațiilor deținătoare în prezent de Part-145, care se află în această situație, nu li se pot acorda drepturi protejate 
pentru Part-CAO. 
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Potențialele neconformități de tranziție sunt marcate cu albastru 

Cerințe Part-145 aplicabile  Cerințe Part-CAO aplicabile Politica de supraveghere aplicabilă Part-CAO cu drepturi protejate din 24 martie 2020 până în 24 martie 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

145.A.70 – Manual de prezentare a 
organizației de întreținere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAO.A.025 – Manual de prezentare al organizațiilor 
cu privilegii combinate în materie de navigabilitate 

Neconformitate potențială de tranziție “Având în vedere tranziția în curs de la Part-145 la Part-CAO, prezentul manual nu    
este în conformitate cu CAO. A.025”.  
Structura CAE este următoarea: 

• CAE este format din următoarele 4 părți: 
o Part A – Descriere generală 
o Part B -  Proceduri generale  
o Part C – Proceduri de întreținere  
o Part D – Proceduri de management al continuității navigabilității  
o Part E –  Documente suport 

• Organizația Part-CAO cu drepturi protejate în baza Part-145 trebuie să pregătească un manual CAE care să 
acopere cerințele din Part A, Part B, Part C și Part E. Pentru a ajuta organizația să-și pregătească un manual CAE 
pe baza manualului existent: 

o Anexa 4-2 cuprinde un tabel comparativ între manualul CAE și manualul Part-145, și 
o AMC1 CAO.A.025 conține în detaliu capitolul “cuprins” al manualului CAE împreună cu cerințele CAO 

care trebuie respectate în fiecare secțiune a CAE  
Organizația trebuie să realizeze un manualul CAE pentru a ține cont de CAO.A.025. Cât timp organizația nu este pe deplin 
conformă cu Partea CAO, orice neconformare cu CAO.A.025 trebuie clasificată ca neconformitate de tranziție cu  data 
limită de închidere 24.03.2022,, cu excepția cazului în care există o neconformare cu 145.A 70 care trebuie clasificată în 
conformitate cu CAO.B.060 

 
145.A.25 - Facilități 

CAO.A.030 – Facilități 
CAO.A.060(b)/(f) – Standarde de întreținere 

În cazul neconformării cu prevederile din CAO.A.030 or CAO.A.060(b)/(f) trebuie înregistrată și manageriată o 
neconformitate de  supraveghere în conformitate cu  CAO.B.060.  

145.A.30(a)/(b)/(d)/(e)/(f)   - Cerințe 
privind personalul 

 
CAO.A.035 – Cerințe privind personalul 

În cazul neconformării cu prevederile din CAO.A.035  trebuie înregistrată și manageriată o neconformitate de supraveghere 
în conformitate cu  CAO.B.060. 

 
145.A.30(g)/(h)/(i)/(j)(3)/(j)(4)/(j)(5) – 
Cerințe privind personalul 

CAO.A.040(a)/(b)/(c) – Personal de 
certificare 
CAO.A.060(a) – Standarde de 
întreținere 

În cazul neconformării cu prevederile din CAO.A.040 sau CAO.A.060(a)  trebuie înregistrată și manageriată o neconformitate 
de supraveghere în conformitate cu  CAO.B.060.  
Prevederile din 145.A.30(j)(1)/(j)(2) nu se regăsesc în Part-CAO. 

 
 

145.A.30(k) – Cerințe privind personalul 

 
CAO.A.045(a)/(b)/(c)/(d) – Personal de evaluare a 
navigabilității  

În cazul neconformării cu prevederile din CAO.A.045  trebuie înregistrată și manageriată o neconformitate de supraveghere 
în conformitate cu  CAO.B.060. 
Cerințele cuprinse în CAO.A.045 sunt diferite de cele din 145.A.30(k) (amendat de regulamentul EU 2020/xxxx  și provenind 
din vechiul punct M.A.901 (l)(1)), dar nu sunt considerate noutăți.   

145.A.35(j) – Personal de certificare și 
personal suport 

 
CAO.A.040(d) – Personal de certificare 

În cazul neconformării cu prevederile din CAO.A. 040(d)  trebuie înregistrată și manageriată o neconformitate de 
supraveghere în conformitate cu  CAO.B.060.  
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Potențialele neconformități de tranziție sunt marcate cu albastru 

Cerințe Part-145 aplicabile  Cerințe Part-CAO aplicabile Politica de supraveghere aplicabilă Part-CAO cu drepturi protejate din 24 martie 2020 până în 24 martie 2022 

 
 
 
 
 

145.A.35(a)/(b)/(c)/(d)/(e)/(f)/(g)/(h)/(i)/(k 
)/(l)/(m)/(n)/(o) – Personal de certificare și 
personal suport 

 
 
 
 
 
 

N/A – Nu există cerință echivalentă în Part-CAO  

În Part-CAO nu există noțiunea de întreținere ”de bază” și ”la linie” și de aceea nu există ”personal suport” vs ”personal de 
certifcare”. Așa cum se precizeză în CAO.A.040, personalul de certificare își va exercita privilegiile de certificare a 
întreținerii, dacă organizația CAO s-a asigurat că: 

• acest personal de certificare îndeplinește cerințele din punctul (b) din 66.A.20 din Anexa III (Part 66) cu excepția 
cazului în care Articolul 5, paragraful 6 face referire la o reglementare națională a Statului Membru, caz în care 
aceștia trebuie să îndeplinească cerințele respectivei reglementări; 

• acest personal de certificare cunoaște respectiva aeronavă sau respectivul component sau pe amândouă 
precum și procedurile organizației necesare pentru efectuarea acestei întrețineri 

  În cazul neconformităților pe 145.A.35(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h)(i)(k)(l)(m)(n)(o), când organizația are drepturi protejate ca Part-
CAO, trebuie evaluată conformarea cu CAO.A.040 și, dacă situația este conformă cu CAO.A.040, neconformitate trebuie 
anulată.  

145.A.36 – Înregistrări ale personalului de 
evaluare a navigabilității 

 
CAO.A.045 –Personal de evaluare a navigabilității 

În cazul neconformării cu prevederile din CAO.A. 045  trebuie înregistrată și manageriată o neconformitate de supraveghere 
în conformitate cu  CAO.B.060.  

 
145.A.40 –Echipamente și scule   

CAO.A.050(a)/(b) Componente, echipamente și 
scule   
CAO.A.060(d) – Standarde de întreținere 

     În cazul neconformării cu prevederile din CAO.A.050(a)/(b) sau CAO.A.060(d) trebuie înregistrată și manageriată o   
neconformitate de   supraveghere în conformitate cu  CAO.B.060. 

 

145.A.42 – Componente CAO.A.050(c) – Componente, echipamente și scule   În cazul neconformării cu prevederile din CAO.A. 050(c)  trebuie înregistrată și manageriată o neconformitate de 
supraveghere în conformitate cu  CAO.B.060.  

 
145.A.45(a)/(b)/(e)/(f)/(g) – Date de 
întreținere 
145.A.48(d) – Efectuarea întreținerii 

 
CAO.A.055(a)/(b) – Date de întreținere și comenzi  
de lucru  
CAO.A.060(c)/(e)/(j) – Standarde de întreținere 

În cazul neconformării cu prevederile din CAO.A.055(a) sau CAO.A.060(c)/(e)/(j) trebuie înregistrată și manageriată o 
neconformitate de supraveghere în conformitate cu  CAO.B.060. 

• cerințele din 145.A.45(b) sunt aplicabile organizației Part-CAO printr-o referință la M.A.401 și  ML.A.401 
• În Part-CAO nu există cerință echivalentă cu cea din 145.A.45(c)/(d)  

145.A.45(c)/(d) – Date de întreținere N/A – Nu există cerință echivalentă în Part-CAO Neconformitățile pentru punctul  145.A.45(c)/(d), care sunt deschise la momentul acordării drepturilor protejate, trebuie 
anulate.  

145.A.65(b)(1) – Politica de siguranță și 
calitate, proceduri de întreținere și 
sistemul de calitate  

CAO.A.055(b) – Date de întreținere și comenzi  de 
lucru 

În cazul neconformării cu prevederile din CAO.A. 055(b)  trebuie înregistrată și manageriată o neconformitate de 
supraveghere în conformitate cu  CAO.B.060.   

 
145.A.47 – Planificarea producției 

 
N/A – Nu există cerință echivalentă în Part-CAO 

În Part-CAO nu există nicio cerință de a realiza și actualiza o planificare a producției, așa cum era cerut în 145.A.47. Totuși, 
așa cum se menționează în CAO.A.035(d), organizația Part-CAO trebuie să demonstreze că deține suficient personal 
calificat corespunzător pentru a putea efectua activitatea planificată.  

145.A.48(a)/(b)/(c) – Efectuarea întreținerii CAO.A.060(g)/(h)/(i) – Standarde de întreținere În cazul neconformării cu prevederile din CAO.A.060(g)/(h)/(i) trebuie înregistrată și manageriată o neconformitate de 
supraveghere în conformitate cu  CAO.B.060.   

 
 

145.A.50(a)/(b)/(c)/(e)/(f) – Certificarea 
întreținerii 

 
 

CAO.A.065 – Certificat de punere în serviciu  a 
aeronavei 

În cazul neconformării cu prevederile din CAO.A. 065  trebuie înregistrată și manageriată o neconformitate de supraveghere 
în conformitate cu  CAO.B.060.  
Cerințele de punere în serviciu a aeronavei din Part-CAO sunt diferite față de cele din Part-145 (nu este nevoie de personal 
licențiat categoria ”C”, nu există diferență între întreținerea de ”bază” și cea ”de linie”, etc.)Chiar dacă organizația se 
conformează cu Part-145 și CAO.A.065, procedura de punere în serviciu trebuie amendată pentru a ține cont de aceste 
modificări.  

 
145.A.50(d) – Certificarea întreținerii CAO.A.070 – Certificat de punere în serviciu  a unui 

component 

 
În cazul neconformării cu prevederile din CAO.A. 070  trebuie înregistrată și manageriată o neconformitate de supraveghere 
în conformitate cu  CAO.B.060.  
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Potențialele neconformități de tranziție sunt marcate cu albastru 

Cerințe Part-145 aplicabile  Cerințe Part-CAO aplicabile Politica de supraveghere aplicabilă Part-CAO cu drepturi protejate din 24 martie 2020 până în 24 martie 2022 
 

145.A.75(f) – Privilegiile organizației CAO.A.085 – Evaluarea navigabilității  
CAO.A.095(c)(2) - Privilegiile organizației 

În cazul neconformării cu prevederile din CAO.A. 085 trebuie înregistrată și manageriată o neconformitate de supraveghere 
în conformitate cu  CAO.B.060  

145.A.55 – – Înregistrări ale evaluărilor de 
navigabilitate și lucrărilor de întreținere 

CAO.A.090(a)(1)/(a)(3)/(b)/(c)/(d)/(e)/(f)/(g)(1) – 
Păstrarea înregistrărilor 

În cazul neconformării cu prevederile din CAO.A.090(a)(1)/(a)(3)/(b)/(c)/(d)/(e)/(f)/(g)(1) trebuie înregistrată și manageriată 
o neconformitate de supraveghere în conformitate cu  CAO.B.060  

145.A.75(a)/(b)/(c)/(d)/(e) – Privilegiile 
organizației 

CAO.A.095(a)(1)/(a)(2)/(a)(3)/(a)(4)/(d) – 
Privilegiile organizației 

În cazul neconformării cu prevederile din CAO.A.095(a)(1)/(a)(2)/(a)(3)/(a)(4)/(d), trebuie înregistrată și manageriată o 
neconformitate de supraveghere în conformitate cu  CAO.B.060  

 
 

145.A.65(a)/(b)(2)/(c) – Politica de 
siguranță și calitate, proceduri de 
întreținere și sistemul de calitate 

 
 
 

CAO.A.100 – Sistemul de calitate și evaluarea 
organizațională 

În cazul neconformării cu prevederile din CAO.A.100  trebuie înregistrată și manageriată o neconformitate de supraveghere 
în conformitate cu  CAO.B.060.  
Part-CAO poate opta pentru înlocuirea sistemului său de calitate cu o evaluare organizațională, atunci când îndeplinește una 
din următoarele condiții: 

• Domeniul organizației CAO cuprinde numai aeronave cuprinse în Part-ML 
• Organizația CAO nu are angajate, în activitatea de întreținere, echivalentul a mai mult de 10 persoane cu timp de 

lucru integral  

• Organizația CAO nu are angajate, în managementul continuității navigabilității, echivalentul a mai mult de 5 
persoane cu timp de lucru integral 

 
 
 
 
 

145.A.85 – Modificări ale organizației  

 
 
 
 
 

CAO.A.105 – Modificări ale organizației 

Neconformitate potențială de tranziție “Având în vedere tranziția în curs de la Part-145 la Part-CAO, prezentul manual nu 
este în conformitate cu CAO. A.105”.  
Spre deosebire de Part-145 unde aprobarea manualui se poate face opțional prin aprobare indirectă, Part-CAO obligă 
organizația să aibă o procedură în care să prezinte modificările care nu necesită aprobare prealabilă. 
Modificările care nu necesită aprobare prealabilă vor fi gestionate conform  unei convenții dintre organizație și autoritate. 
Organizația trebuie să realizeze o procedură  înainte de 24 martie 2022, pentru a ține cont CAO.A.105.  
Până la momentul când organizația se conformează în totalitate cu Part-CAO, modificările aduse organizației trebuie 
gestionate în conformitate cu actuala procedură aprobată a organizației. Drept urmare, în caz de neconformare cu 
145.A.85  și/sau cu procedura în vigoare din cadrul organizației, trebuie înregistrată și manageriată o neconformitate de 
supraveghere în conformitate cu  CAMO.B.060.  

 
145.A.90 – Valabilitatea continuă a  
autorizării 

 
CAO.A.110 – Valabilitate continuă 

   Sunt efectuate modificări minore pentru a actualiza referințele și pentru consecvență în tot Part-CAO.  
În cazul neconformării cu prevederile din CAO.A110  trebuie înregistrată și manageriată o neconformitate de supraveghere 
în conformitate cu  CAO.B.060  

145.A.95 - Neconformități CAO.A.115 – Neconformități În cazul neconformării cu prevederile din CAO.A. 115 trebuie înregistrată și manageriată o neconformitate de supraveghere 
în conformitate cu  CAO.B.060 . 
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Anexa VI — Comparație între  CAE și MOE- Part-145 
 
 

Capitol Descriere Referința la regulamantul de 
implementare  
 

Capitol 
MOE 
 

Descriere capitol MOE  

PART A – DESCRIERE GENERALĂ   

A.1 Declarația Managerului Responsabil   CAO.A.025(a)(1); 
CAO.A.035(a) 

1.1 Declarația Managerului Responsabil   

A.2 Prezentare generală a organizației   CAO.A.035(a); 
CAO.A.100(e) 

0 ORGANIZARE GENERALĂ (Operatori din Uniunea Europeană) 

A.3 Descrierea generală a facilităților la fiecare 
amplasament autorizat 

CAO.A.025(a)(9); CAO.A.030 1.8 Descrierea generală a facilităților la fiecare amplasament pentru 
care se solicită autorizare  

5.3 Lista amplasamentelor de întreținere la linie în conformitate cu 
145.A.75(d) 

A.4 Domeniul de activitate al organizaţiei CAO.A.020(a); 
CAO.A.025(a)(2); 
CAO.A.095(e); Appendix I 
point (a) 

1.9 Domeniul de activitate pentru care se dorește autorizarea  

A.5 Amendamente la manual și modificări ale 
organizației  

CAO.A.025(a)(11)/(c); 
CAO.A.105 

1.10 Procedura de notificare către autoritatea competentă  a 
modificărilor referitoare la activităţile organizaţiei/ autorizări/ 
amplasamente/ personal 

1.11 Procedură de amendare a memoriului  organizatiei de întreținere 
inclusiv, dacă este cazul, a procedurilor delegate  

A.6 Procedura AltMOC  CAO.A.017   

A.7 Personal de conducere CAO.A.025(a)(3); 
CAO.A.035(b); 
CAO.A.100(a) 

1.3 Personal de management 
1.4 Sarcinile și responsabilitățile personalului de conducere  

A.8 Organigrama organizației CAO.A.025(a)(4) 1.5 Organigrama managementului organizației de întreținere 
A.9 Resursa de manoperă CAO.A.035(d) 1.7 Resurse de manoperă 

2.22* Controlul planificării manoperei raportat la activitatea de 
întreţinere programată 

2.28* Proceduri de planificare a producției   
A.10 Lista personalului de certificare CAO.A.025(a)(5) 1.6 Lista personalului de certificare, a personalului suport și a 

personalului de evaluare a navigabilității 
A.11 Lista personalului responsabil de realizarea și 

aprobarea programului de întreținere al aeronavei 
CAO.A.025(a)(6)   
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Capitol Descriere Referința la 
regulamantul de 
implementare  
 

Capitol 
MOE 

Descriere capitol MOE  

A.12 Lista personalului de evaluare a navigabilității   CAO.A.025(a)(7); 
CAO.A.045(d) 

1.6 Lista personalului de certificare, a personalului suport și a 
personalului de evaluare a navigabilității 

A.13 Lista personalului responsabil de emiterea permiselor de 
zbor  

CAO.A.025(a)(8)   

PART B – PROCEDURI GENERALE   

B.1 Sistemul de calitate (sau evaluare organizațională) CAO.A.100(a)/(b)/(d
)/(e)/( f) 

1.2* Politica de siguranță și calitate 
3.3 Procedura privind acţiunile corective ca urmare a auditurilor de 

calitate  
3.10 Controlul procesului de derogare de la procedurile organizației  
3.12 Controlul echipelor de lucru ale fabricantului şi ale altor 

organizaţii de întreţinere 

B.2 Planificarea auditurilor (sau frecvența și cuprinsul evaluării 
organizaționale) 

CAO.A.100(b)/(f) 3.1 Auditul de calitate al  procedurilor organizaţiei 
3.2 Auditul de calitate al aeronavei  

B.3 Monitorizarea contractelor de întreținere  CAO.A.100(b)(2) 2.10 Conformarea cu programul de întreținere al aeronavei  
2.11 Procedura de tratare a directivelor de navigabilitate  
3.9 Controlul procesului de derogare de la lucrarile de întreţinere la 

aeronave sau componente  
B.4 Calificarea, evaluarea și pregătirea personalului  CAO.A.035(c)/(d)/(e)

/(f); CAO.A.040(a); 
CAO.A.045(a)/(b)/(c); 
CAO.A.060(a) 

3.4 Procedurile de calificare și instruire a personalului de certificare și 
suport  

3.6 Personalul care efectuează auditul de calitate  
3.7 Calificarea inspectorilor  
3.8 Calificarea mecanicilor    
3.11 Procedura de calificare pentru activităţile specializate cum ar fi 

controlul nedestructiv, sudura, etc  
3.13* Procedura de instruire în domeniul factori umani 
3.14 Evaluarea competenţei personalului 
3.15 Procedura de instruire OJT cf. Sectiunii 6  Appendix III la Part-66  

(limitată la cazul în care autoritatea competentă care emite 
autorizarea Part 145 este aceeași cu autoritatea competentă ce 
emite licențele Part 66 ). 

   

3.16 Procedura pentru emiterea unei recomandări către autoritatea 
competentă pentru emiterea unei licențe, în conformitate cu 
66.B105 (limitată la cazul în care autoritatea competentă care  
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Capitol Descriere Referința la 
regulamantul de 
implementare  
 

Capitol 
MOE 

Descriere capitol MOE  

    emite autorizarea Part 145 este aceeași cu autoritatea 
competentă emite licențele Part 66 ). 

B.5 Autorizare de certificare de o singură dată  CAO.A.040(b)   

B.6 Autorizare limitată de certificare  CAO.A.040(c)   

B.7 Subcontractare CAO.A.095(a)(2)/(b)(
3); CAO.A.100(f) 

2.1 Procedura de evaluare a furnizorilor și controlul subcontractării 

B.8 Date de întreținere si date de management al continuității 
navigabilității   

CAO.A.055(a); 
CAO.A.080 

2.8 Instrucţiunile de întreţinere şi legătura acestora cu instrucţiunile 
fabricantului aeronavei/ componentelor de aeronave, inclusiv 
actualizarea şi punerea lor  la dispoziţia personalului  

2.13 Documentaţia de întreţinere utilizată şi completitudinea acesteia 
2.27 Proceduri de notificare a deținătorului certificatului de tip cu 

privire la inadvertențele și neclaritățile din documentație  
B.9 Păstrarea și managementul înregistrărilor  CAO.A.035(e); 

CAO.A.040(d); 
CAO.A.045(e); 
CAO.A.050(b); 
CAO.A.060(j); 
CAO.A.075(a)/(b)(9); 
CAO.A.090; 
CAO.A.100(c); 
CAO.A.085 

2.13 Documentaţia de întreţinere utilizată şi completitudinea acesteia 
2.14 Controlul înregistrărilor tehnice  
2.17 Înregistrări destinate operatorilor  
2.21 Controlul sistemelor informatizate pentru înregistrări de 

întreținere  
2.29 Proceduri pentru evaluarea navigabilităţii şi înregistrări pentru 

aeronave ELA1 care nu sunt implicate în operațiuni comerciale  
L2.4 Procedura la linie pentru completarea Jurnalului de Bord.  
3.5   Înregistrările personalului de certificare și personalului suport  
4.2 Procedurile operatorilor şi modul de completare a documentelor  
4.3 Completitudinea înregistrărilor pentru operator  
6 PROCEDURILE DE ÎNTREȚINERE ALE OPERATORULUI 

B.10 Efectuarea evaluării de navigabilitate  CAO.A.085; 
CAO.A.095(c) 

2.29 Proceduri pentru evaluarea navigabilităţii şi înregistrări pentru 
aeronave ELA1 care nu sunt implicate în operațiuni comerciale 

B.11 Conformarea cu condițiile de zbor aprobate  CAO.A.095(d)   

B.12 Emiterea permisului de zbor  CAO.A.095(d); 
CAO.A.045(a) 

  

PART C – PROCEDURI DE ÎNTREȚINERE   

C.1 Întreținere - generalități CAO.A.025(10) 2.26* Proceduri de predare a turei/lucrării 
3.12 Controlul echipelor de lucru ale fabricantului şi ale altor 

organizaţii de întreţinere  
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Capitol Descriere Referința la 
regulamantul de 
implementare  
 

Capitol 
MOE 

Descriere capitol MOE  

C.2 Acceptarea comenzilor de lucru CAO.A.055(b) 4.1  Operatori Contractaţi 
6 PROCEDURILE DE ÎNTREȚINERE ALE OPERATORULUI 

C.3 Componente, echipament, scule și materiale (furnizare, 
acceptare, segregare, depozitare, calibrare, etc.) 

CAO.A.050; 
CAO.A.060(d); 
CAO.A.030(b) 

2.1 Procedura de evaluare a furnizorilor și controlul subcontractării 
2.2  Recepţia/ inspecţia componentelor de aeronavă şi materialelor de 

la contractanţi externi  
2.3 Depozitarea, etichetarea și eliberarea din magazie a 

componentelor și materialelor pentru întreținere aeronavelor 
2.4   Recepția sculelor și echipamentelor    
2.5 Calibrarea sculelor și echipamentelor  
2.19 Returnarea în magazie a componentelor de aeronavă defecte  
2.20   Expedierea componentelor defecte la contractanți externi 
L2.1 Controlul la Linie al componentelor de aeronavă, sculelor, 

echipamentelor, etc.   
L2.5 Procedura la Linie pentru piese/componente închiriate în sistem 

”pool” și împrumutate   
L2.6 Procedura la linie pentru returnarea pieselor defecte demontate 

de pe aeronavă  
C.4 Facilități de întreținere (selecție, organizație, curățenie și 

limitări de mediu) 
CAO.A.060(b)/(e)/(f) 2.7 Standarde de curățenie pentru facilitățile de întreținere  

C.5 Relizarea lucrărilor de întreținere sși standarde de întreținere  CAO.A.095(a)(1); 
CAO.A.060(c); 
Appendix I points 
(b)/(c)/(d) 

2.6 Utilizarea Sculelor și Echipamentelor de personalul de   
întreținere (inclusiv scule alterantive) 

2.9 Procedura de Reparație  
2.10 Conformarea cu Programul de Întreținere al Aeronavei  
2.11 Procedura de tratarea  Directivelor  de Navigabilitate  
2.12   Procedura de tratarea  Modificărilor Opţionale 
2.16   Procedura de Punere în Serviciu 

C.6 Prevenirea erorilor de întreținere  CAO.A.060(g)/(i) 2.25 Proceduri de detectare și rectificare a erorilor de întreținere  
C.7 Lucrări de întreținere critice și metode de descoperire a 

erorilor  
CAO.A.060(h) 2.23 Sarcini critice de întreținere și metode de detectare a erorilor 

L2.7   Procedura la Linie pentru lucrări de întreținere critice și metode 
de depistare a erorilor 

C.8 Fabricație CAO.A.020(c)   

C.9 Responsabilitățile personalului de certificare și punerea în 
serviciu  

 2.11 Procedura de tratare a Directivelor  de Navigabilitate 
2.16 Procedura de Punere în Serviciu 
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Capitol Descriere Referința la 
regulamantul de 
implementare  
 

Capitol 
MOE 

Descriere capitol MOE  

  CAO.A.040(a); 
CAO.A.065 
CAO.A.070; 
CAO.A.095(a)(4) 

L2.4 Procedura la Linie pentru completarea Jurnalului de Bord. 
4.2 Procedurile operatorilor şi modul de completare a documentelor 
6 PROCEDURILE DE ÎNTREȚINERE ALE OPERATORULUI 

C.10 Defecte apărute în timpul activității de întreținere  CAO.A.075(b)(6) 2.15 Rectificarea defectelor apărute în timpul lucrărilor de întreținere 
de bază  

2.18  Raportarea defectelor către Autoritatea Competentă/  Operator/ 
Fabricant  

L2.3 Controlul defectelor și al defectelor repetitive la întreținerea de 
linie 

C.11 Întreținere la locații neaprobate  CAO.A.095(a)(3)   

C.12 Procedura pentru întreținerea componentelor sub 
autorizarea de intreținere pentru aeronave sau motoare 

Appendix I point 
(b)/(c) 

  

C.13 Procedura pentru efectuarea întreținerii la motoarele 
instalate (sau componente) sub autorizarea de intreținere 
pentru motoare (sau componente)  

Appendix I point 
(c)/(d) 

  

C.14 Proceduri speciale (lucrări specializate, NDT, porniri motoare 
...) 

CAO.A.030(a); 
Appendix I point (e) 

2.9 Repair procedure 
2.24   Referința la proceduri specifice de întreținere 

— proceduri pentru pornirea motoare  
— proceduri pentru pornirea sistemului de presurizare  
— proceduri pentru tractarea aeronavei  
— proceduri pentru rularea pe pistă 

L2.2 Proceduri de întreținere la linie referitoare la Servicing/ 
Alimentarea cu combustibil/degivrarea inclusive inspectia 
pentru/îndepărtarea rezidurilor fluidului de degivrare / anti-
givrare, etc 

C.15 Emiterea ARC sub privilegiile de întreținere  CAO.A.095(c)(2) 2.29   Proceduri pentru evaluarea navigabilităţii şi înregistrări pentru 
aeronave ELA1 care nu sunt implicate în operațiuni comerciale 

PART E – DOCUMENTE SUPORT    

E.1 Eșantioane de documente   5.1 Eșantioane de documente 
2.13 Documentaţia de întreţinere utilizată şi completitudinea acesteia  

E.2 Lista organizațiilor subcontractate   5.2   Lista Subcontractorilor conform Part 145.A.75 (b) 
E.3 Lista organizațiilor contractate de CAO  5.4   Lista organizaţiilor contractate, cf. 145.A.70 (a)(16) 
E.4 Sistemul jurnalului tehnic al aeronavei (dacă este cazul)     
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Capitol Descriere Referința la 
regulamantul de 
implementare  
 

Capitol 
MOE 

Descriere capitol MOE  

E.5 Lista AMC alternative aprobate     

E.6 Copie după contractele pentru lucrările subcontractate de 
continuitatea navigabilității   

   

*: aceste elemente nu sunt solicitate explicit de Part-CAO, dar dacă procedurile asociate există deja în organizația care face tranziția la Part-CAO, se 
recomandă integrarea lor în CAE, la capitolul indicat.  
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Anexa VII — Comparație între CAE și MOM- Part-MF (organizații mici) 
 

Capitol Descriere Referința la regulamantul 
de implementare  
 

Capitol 
MOM 
(organizații 
mici) 
 

Descriere capitol MOM (organizații mici) 
(Appendix IV la AMC M.A.604) 

PART A – DESCRIERE GENERALĂ   

A.1 Declarația Managerului Responsabil   CAO.A.025(a)(1); 
CAO.A.035(a) 

Part A Declarația Managerului Responsabil   

A.2 Prezentarea generală a organizației  CAO.A.035(a); 
CAO.A.100(e) 

Part B Descriere 
— Prezentarea generală a organizației 

A.3 Descrierea și amplasarea facilităților  CAO.A.025(a)(9); 
CAO.A.030 

Part B Descriere 
— Domeniul de activitate al organizației 

— identificarea nivelului de lucrări care se poate efctua la 
fiecare facilitate. 

— Descrirea generală a facilității  
Part E Anexa 

— Lista amplasamentelor de întreținere  
A.4 Domeniu de activitate CAO.A.020(a); 

CAO.A.025(a)(2); 
CAO.A.095(e); Appendix 
I point (a) 

Part B Descriere 
— Domeniul de activitate al organizației  

A.5 Amendamente la manual și modificări ale organizației  CAO.A.025(a)(11)/(c); 
CAO.A.105 

Part A Procedura de amendare 
Part D Proceduri de lucru 

— Managementul aprobării indirecte a manualului   

A.6 Procedura AltMOC  CAO.A.017   

A.7 Personal de conducere  CAO.A.025(a)(3); 
CAO.A.035(b); 
CAO.A.100(a) 

Part B Descriere 
— Numele și funcția personalului de management  

A.8 Organigrama organizației  CAO.A.025(a)(4) Part B Descriere 
— Organigrama organizație  

A.9 Resursa de manoperă  CAO.A.035(d) Part B   Descriere 
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Capitol Descriere Referința la regulamantul 
de implementare  
 

Capitol 
MOM 
(organizați
i mici) 
 

Descriere capitol MOM (organizații mici) 
(Appendix IV la AMC M.A.604) 

    — Personal 
— Personal tehnic (număr, calificări și experiență) 
— Personal administrativ (număr) 

A.10 Lista personalului de certificare  CAO.A.025(a)(5) Part B   Descriere 
— Personal de cerificare și personal de evaluare a navigabilității  

A.11 Lista personalului responsabil de realizarea și 
aprobarea programului de întreținere al aeronavei  

CAO.A.025(a)(6)   

A.12 Lista personalului de evaluare a navigabilității   CAO.A.025(a)(7); 
CAO.A.045(d) 

Part B Descriere 
— Personal de cerificare și personal de evaluare a navigabilității 

A.13 Lista personalului responsabil de emiterea permiselor 
de zbor  

CAO.A.025(a)(8)   

PART B – PROCEDURI GENERALE    

B.1 Sistemul de calitate (sau evaluare organizațională)  CAO.A.100(a)/(b)/(d)/(e) 
/(f) 

Part C Proceduri generale 
— evaluare organizațională 

B.2 Planificarea auditourilor (sau frecvența și cuprinsul 
evalării organizaționale)  

CAO.A.100(b)/(f) Part C General Procedures 
— evaluare organizațională  
— organizare, frecvență, domeniu și cuprins (inclusiv 

procesarea neconformităților constatate de 
autoritate) 

— planificarea și efectuarea evaluării  
B.3 Monitorizarea contractelor de întreținere  CAO.A.100(b)(2)   

B.4 Calificarea, evaluarea și pregătirea personalului  CAO.A.035(c)/(d)/(e)/(f); 
CAO.A.040(a); 
CAO.A.045(a)/(b)/(c); 
CAO.A.060(a) 

Part B Descriere  
— Personal 

— Personal tehnic (număr, calificări și experiență) 

Part C Proceduri generale 
— Pregătire 

B.5 Autorizare de certificare de o singură dată  CAO.A.040(b) Part C Proceduri generale 
— Autorizare de o singură dată 

B.6 Autorizare limitată de certificare  CAO.A.040(c)   

B.7 Subcontractare  CAO.A.095(a)(2)/(b)(3); 
CAO.A.100(f) 

Part C Proceduri generale 
— Pregătire 
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Capitol Descriere Referința la regulamantul 
de implementare  
 

Capitol 
MOM 
(organizații 
mici) 
 

Descriere capitol MOM (organizații mici) 
(Appendix IV la AMC M.A.604)  

B.8 Date de întreținere si date de management al 
continuității navigabilității   

CAO.A.055(a); 
CAO.A.080 

Part C Proceduri generale  
— Subcontractarea serviciilor specializate   

B.9 Păstrarea și managementul înregistrărilor CAO.A.035(e); 
CAO.A.040(d); 
CAO.A.045(e); 
CAO.A.050(b); 
CAO.A.060(j); 
CAO.A.075(a)/(b)(9); 
CAO.A.090; 
CAO.A.100(c); 
CAO.A.085 

Part D Proceduri de lucru 
— Înregistrări 

B.10 Efectuarea evaluării de navigabilitate  CAO.A.085; 
CAO.A.095(c) 

Part D Proceduri de lucru 
— Proceduri pentru evaluarea navigabilităţii şi înregistrări 
pentru aeronave ELA1 care nu sunt implicate în operațiuni 
comerciale  

B.11 Conformarea cu condițiile de zbor aprobate  CAO.A.095(d)   

B.12 Emiterea permisului de zbor  CAO.A.095(d); 
CAO.A.045(a) 

  

PART C – MAINTENANCE PROCEDURES   

C.1 Întreținere - generalități  CAO.A.025(10) Part D Proceduri de lucru 
— Raportarea incidentelor 

C.2 Acceptarea comenzilor de lucru  CAO.A.055(b) Part D Proceduri de lucru 
— Acceptarea comenzilor de lucru  
— Pregătirea și emiterea pachetului de lucru 
— Controlul comenzilor de lucru  

C.3 Componente, echipament, scule și materiale 
(furnizare, acceptare, segregare, depozitare, calibrare, 
etc.)  

CAO.A.050; 
CAO.A.060(d); 
CAO.A.030(b) 

Part B Descriere 
— Scule, echipamente, materiale  

Part D Proceduri de lucru 
— Logistică 
— Execuție 

 — Procedura de acceptare a componentelor din magazii, 
inclusiv verificarea eligibilității  
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Capitol Descriere Referința la regulamantul 
de implementare  
 

Capitol 
MOM 
(organizații 
mici) 
 

Descriere capitol MOM (organizații mici) 
(Appendix IV la AMC M.A.604) 

    — Proceduri pentru returnarea la magazie a componentelor 
neavionabile  

C.4 Facilități de întreținere (selecție, organizație, 
curățenie și limitări de mediu)  

CAO.A.060(b)/(e)/(f)   

C.5 Relizarea lucrărilor de întreținere și standarde de 
întreținere  

CAO.A.095(a)(1); 
CAO.A.060(c); Appendix 
I points (b)/(c)/(d) 

Part D Proceduri de lucru  
- Pregătirea și emiterea pachetului de lucru  
- Pregătirea activității planificate  
- Cuprinsul pachetului de lucu (copii după formulare, fișe de 
lucrări, proceduri de utilizare a aceastora, distribuire)  
- Responsabilități și semnături necesare pentru aprobarea 
activității  
- Execuție 

C.6 Prevenirea erorilor de întreținere  CAO.A.060(g)/(i)   

C.7 Lucrări de întreținere critice și metode de 
descoperire a erorilor  

CAO.A.060(h)   

C.8 Fabricație  CAO.A.020(c)   

C.9 Responsabilitățile personalului de certificare și 
punere în serviciu  

CAO.A.040(a); 
CAO.A.065; CAO.A.070; 
CAO.A.095(a)(4) 

Part D Proceduri de lucru  
— Punere în serviciu – Personal de certificare 
— Punere în serviciu – Supervizare 
— Punere în serviciu – Certificat de punere în serviciu 

C.10 Defecte apărute în timpul activității de întreținere  CAO.A.075(b)(6)   

C.11 Întreținere la locații neaprobate  CAO.A.095(a)(3)   

C.12 Procedura pentru întreținerea componentelor sub 
autorizarea de intreținere pentru aeronave sau 
motoare 

Appendix I point (b)/(c)   

C.13 Procedura pentru efectuarea întreținerii la motoarele 
instalate (sau componente) sub autorizarea de 
intreținere pentru motoare (sau componente)  

Appendix I point (c)/(d)   

C.14 Proceduri speciale (lucrări specializate, NDT, porniri 
motoare ...)  

CAO.A.030(a); Appendix 
I point (e) 

Part D Proceduri de lucru  
— Special procedures 

C.15 Emiterea CEN sub privilegiile de întreținere  CAO.A.095(c)(2)   

PART E –DOCUMENTE SUPORT   
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Capitol Descriere Referința la regulamantul 
de implementare  
 

Capitol 
MOM 
(organizați
i mici) 
 

Descriere capitol MOM (organizații mici) 
(Appendix IV la AMC M.A.604) 

E.1 Eșantioane de documente   Part E Anexe 
— Eșantioane ale tuturor documentelor utilizate 

E.2 Lista organizațiilor subcontractate   Part E Anexe 
— Lista serviciilor specializate subcontractate  

E.3 Lista organizațiilor contractate de CAO  Part E Anexe 
— Lista organizațiilor Part-145 sau M.A. Subpart F  

E.4 Sistemul jurnalului tehnic al aeronavei (dacă este 
cazul)  

   

E.5 Lista AMC alternative aprobate     

E.6 Copie după contractele pentru lucrările 
subcontractate de continuitatea navigabilității   
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Appendix VIII — Comparație între CAE și Part-MG CAME 
Capitol Descriere Referința la 

regulamantul de 
implementare  
CAO 

Capitol  
CAME 
 

Descriere CAME (Anexa V la AMC M.A.704) 

PART A – GENERAL DESCRIPTION   

A.1 Declarația Managerului Responsabil   CAO.A.025(a)(1); 
CAO.A.035(a) 

0.1 Declarația managerului responsabil  
 

A.2 Prezentarea generală a organizației  CAO.A.035(a); 
CAO.A.100(e) 

0.2 Informații generale 

A.3 Descrierea și amplasarea facilităților  CAO.A.025(a)(9); 
CAO.A.030 

0.2 Informații generale 

A.4 

Domeniu de activitate 
 

CAO.A.020(a); 
CAO.A.025(a)(2); 
CAO.A.095(e); 
Appendix I point 
(a) 
 

 
0.2(c) 

Informații generale – Domeniu de activitate — Aeronave 
manageriate  

A.5 Amendamente la manual și modificări ale organizației  CAO.A.020(a)(1)& 
(2); 
CAO.A.025(a)(11) 
/(c); CAO.A.105 

0.5 Procedura de notificare AACR referitoare la modificările 
activităților/ autorizării/locației/personalului organizației 
CAMO  
 

0.6 Proceduri de amendare a manualului de management al 
navigabilității continue 
 

A.6  Procedura AltMOC CAO.A.017   

A.7  Personal de conducere CAO.A.025(a)(3); 
CAO.A.035(b); 
CAO.A.100(a) 

0.3 Personal de management 

A.8 Organigrama organizației CAO.A.025(a)(4) 0.4 Organigrama organizației de management  
A.9 Resursa de manoperă CAO.A.035(d) 0.3(e)(1) Personal de management – Resursă de manoperă 

A.11 Lista personalului responsabil de realizarea și aprobarea 
programului de întreținere al aeronavei 

CAO.A.025(a)(6)   

A.12 Lista personalului de evaluare a navigabilității   CAO.A.025(a)(7); 
CAO.A.045(d) 

5.2 Lista personalului de evaluare a navigabilități 

A.13 Lista personalului responsabil de emiterea permiselor de zbor CAO.A.025(a)(8) 4B.3 Semnatarii autorizați ai permiselor de zbor  
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Capitol Descriere Referința la 
regulamantul de 
implementare  
CAO 

Capitol  
CAME 
 

Descriere CAME (Anexa V la AMC M.A.704) 

PART B –PROCEDURI GENERALE 
B.1 Sistemul de calitate (sau evaluare organizațională) CAO.A.100(a)/(b)/ 

(d)/(e)/(f) 
2.1 Politica de calitate pentru continuitatea navigabilitate, 

planificare și procedura de audit  

2.2 Monitorizarea activităţilor de management pentru 
continuitatea navigabilităţii  

2.3 Monitorizarea efectivităţii programului de întreţinere  
2.4 Monitorizarea efectuării întreţinerii tehnice de către o 

organizaţie de întreţinere autorizată corespunzător  
B.2 Planificarea auditurilor (sau frecvența și cuprinsul 

evaluării organizaționale) 
 

CAO.A.100(b)/(f) 2.1 Politica de calitate pentru continuitatea navigabilității 
continue, planificare și proceduri de audit  

B.3 Monitorizarea contractelor de întreținere  CAO.A.100(b)(2) 2.5 Monitorizarea efectuării întreţinerii tehnice de către o 
organizaţie de întreţinere contractată, inclusiv subcontractorii 
acesteia  

B.4 Calificarea, evaluarea și pregătirea personalului  CAO.A.035(c)/(d)/ 
(e)/(f); 
CAO.A.040(a); 
CAO.A.045(a)/(b)/ 
(c); CAO.A.060(a) 

2.6   Personalul pentru auditul de calitate  
4.1 Personal de evaluare a navigabilității  
4B.3 Semnatarii autorizați ai permiselor de zbor 

B.7 Subcontractare  CAO.A.095(a)(2)/( 
b)(3); 
CAO.A.100(f) 

2.2 Monitorizarea activităţilor de management pentru 
continuitatea navigabilităţii 

B.8 Date de întreținere si date de management al continuității 
navigabilității   

CAO.A.055(a); 
CAO.A.080 

  

B.9 Păstrarea și managementul înregistrărilor  CAO.A.035(e); 
CAO.A.040(d); 
CAO.A.045(e); 
CAO.A.050(b); 
CAO.A.060(j); 
CAO.A.075(a)/(b)( 
9); CAO.A.090; 
CAO.A.100(c); 
CAO.A.085 

1.3 Înregistrări  ale continuității navigabilității și perioade: 
responsabilități, păstrare și acces  

4.2 Evaluarea înregistrărilor aeronavei 
4.7 Înregistrările pentru evaluarea navigabilității, responsabilități, 

păstrare și acces 
4B.5 Înregistrările pentru permisul de zbor, responsabilități, 

păstrare și acces 
1.1 Utilizarea sistemului de înregistrare a continuității 

navigabilității 
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Capitol Descriere Referința la 
regulamantul de 
implementare  
CAO 

Capitol  
CAME 
 

Descriere CAME (Anexa V la AMC M.A.704) 

B.10 Efectuarea evaluării de navigabilitate  CAO.A.085; 
CAO.A.095(c) 

4.3 Inspecție fizică 
 

B.11 Conformarea cu condițiile de zbor aprobate  CAO.A.095(d) 4B.1   Conformitatea cu condițiile de zbor 
B.12 Emiterea permisului de zbor  CAO.A.095(d); 

CAO.A.045(a) 
4B.2 Emiterea permisului de zbor sub privilegiile obținute de 

CAMO 
4B.4   Interfața cu autoritatea locală pentru zbor  

PART D – PROCEDURI DE EVALUAREA CONTINUITĂȚII NAVIGABILITĂȚII    

D.1 Managementul continuității navigabilității – generalități  CAO.A.025(10); 
CAO.A.095(b)(1); 
CAO.A.075(a)/(b)( 
7)/(b)(9) 

1.9   Activitatea de engineering 

 

D.2 Aplicarea MEL (și CDL)  CAO.A.075(a) 1.1 Utilizarea sistemului tehnic de bord al aeronavei și aplicare 
MEL 

D.3 Realizarea, controlul și evaluarea periodică a programului de 
întreținere al aeronavei  

CAO.A.075(a)/(b)( 
1)/(b)(2); 
CAO.A.095(b)(2) 

1.2   Program de întreținere – dezvoltare, amendare și aprobare 

1.5   Analiza efectivității programului de întreținere 

1.10 Programe de fiabilitate 
D.4 Directive de navigabilitate și alte cerințe obligatorii de 

navigabilitate  
 

CAO.A.075(a)/(b)( 
5)/(b)(8) 

1.4   Aplicarea și controlul Directivelor de navigabilitate 

D.5 Modificări și reparații  CAO.A.075(b)(3) 1.6 *   Politica de încorporare a modificărilor facultative 
   1.7   Standarde de tratare a reparațiilor și modificărilor majore  
D.6 Inspecția înainte de zbor  CAO.A.075(a) 1.11   Inspecția înainte de zbor 
D.7 Defecte CAO.A.075(b)(6) 1.8   Raportarea defectelor 
D.8 Stabilirea contractelor și a comenzilor de lucru pentru 

întreținere  
CAO.A.075(a)/(b)( 
4)/(b)(7) 

3.1 Proceduri de selecție a întreținerii contractate 
 

D.9 Coordonarea activităților de întreținere  
 

 

CAO.A.075(b)(8) 2.4 Monitorizarea efectuării întreţinerii tehnice de către o 
organizaţie de întreţinere autorizată corespunzător  

2.5 Monitorizarea că întreţinerea contractată este efectuată în 
conformitate cu contractul, inclusiv  subcontractorii folosiți 
de organizația contractată  
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Capitol Descriere Referința la 
regulamantul de 
implementare  
CAO 

Capitol  
CAME 
 

Descriere CAME (Anexa V la AMC M.A.704) 

D.10 Raport de cântărire și centraj  CAO.A.075(a)/(b)( 
10) 

1.12  Cântărirea aeronavei 

D.11 Emiterea ARC-ului sau a recomandării pentru  ARC  CAO.A.095(c)(1)(i) 4.3 Inspecția fizică 
   4.4 Proceduri adiționale de recomandare către autoritatea 

competentă pentru aeronave importate  
4.5 Recomandare către autoritatea competentă pentru emitere 

CEN 
4.6 Emitere CEN 

D.12 Extindere CEN CAO.A.095(b)(4)/( 
c)(1)(ii) 

4.6 Emitere CEN 

D.13 Zboruri tehnice  CAO.A.075(a) 1.13   Proceduri de verificare în zbor 
PART E –DOCUMENTE SUPORT   

E.1 Eșantioane de documente  5.1 Eșantioane de documente  
E.2 Lista organizațiilor subcontractate   5.3   Lista subcontractorilor conform M.A.711(a)3 

  

E.3 Lista organizațiilor contractate de CAO   5.4   Lista organizațiilor de întreținere contractate 

E.4 Sistemul jurnalului tehnic al aeronavei (dacă este cazul)   1.1   Utilizarea sistemului tehnic de bord al aeronavei și aplicare 
MEL 

E.5 Lista AMC alternative aprobate     

E.6 Copie după contractele pentru lucrările subcontractate de 
continuitatea navigabilității   
 

 5.5 Copii ale contractelor pentru task-uri subcontractate (Anexa II 
AMC M.A.711(a)(3)  

 
 

*: aceste elemente nu sunt solicitate în mod explicit de Part CAO, dar dacă există deja proceduri / documente asociate în organizația care trece la Part-
CAO, se recomandă integrarea lor în CAE la capitolul indicat. 
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Appendix IX — Amendare CAME de la Part-MG la Part-CAMO  
Acest apendix este întocmit astfel încât să prezinte textul șters, textul nou introdus sau cel revizuit, pentru modificarea manualul de prezentare al  organizațiilor Part-MG, 
având obiectivul de a prezenta conformarea cu Part-CAMO 

• Textul șters este marcat cu bară orizontală  
• Textul nou introdus sau cel revizuit este colorat in albastru 

Partea 0  Organizare generală, politica de siguranță și obiective  
0.1  Politica de siguranță, obiective  și angajamentul organizației și declarația managerului responsabil 
0.2  Informații generale si domeniul de activitate   
0.3  Personalul de conducere  
0.4  Organigrama organizației de management 
0.5  Procedura de notificare AACR referitoare la modificările activităților/ autorizării/locației/personalului organizației, modificări ce necesită aprobare 

prealabilă 
0.6  Procedura referitoare la modificarea manualului de prezentare ce nu necesită aprobare prealabilă 
0.7  Procedura pentru mijloace alternative de conformare (AltMoC)  
Part 1  Proceduri pentru managementul navigabilității continue  
1.1a  Utilizarea sistemului de înregistrări pentru navigabilitatea continuă a aeronavei și, dacă este aplicabil, utitilizarea al sistemului Jurnalului de Bord (ATL) 

și aplicarea  Listei  Echipamentului Minim  (MEL) Utilizarea sitemului de înregistrări de navigabilitate continuă a aeronavei 
1.1b  Utilizarea  Listei  Echipamentului Minim  (MEL)  
1.2  Programul de Întreținere a aeronavei – realizare, modificare și aprobare  
1.3  Înregistrări  ale continuității navigabilității și perioade, responsabilități, păstrare și acces  
1.4  Indeplinirea și controlul Directivelor de Navigabilitate   
1.5  Analiza efectivității programului de întreținere   
1.6  Politica de incorporare a modificări optionale  și inspecții  
1.7  Standarde pentru Reparații majore și modificări  
1.8  Raportarea defectelor 
1.9  Activități tehnologice  
1.10  Programe de fiabilitate  
1.11  Inspecții înainte de zbor  
1.12  Cântărirea aeronavei   
1.13  Proceduri pentru zborurile de verificare a întreținerii  
Part 2  Sistemul de calitate Procedurile pentru sistemul de management  
2.1  Identificarea riscurilui și schemele pentru managementul riscurilor de siguranță  
2.2  Raportarea internă de siguranță și investigații  
2.3  Planificarea acțivităților de siguranță  
2.4  Monitorizarea activități de siguranță  
2.5  Managementul schimbărilor  
2.6  Instruirea și promovarea siguranței  
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2.7  Acțiunea imediată de siguranță și coordonarea cu planul de răspuns al operatorului pentru Situații de Urgență (ERP)  
2.8  Monitorizarea conformării  
2. 8.1  Politica de calitate pentru continuitatea navigabilității , planul de audit și procedura de audit  
2. 8.2  Monitorizarea activităților de management al navigabilității continue  
2. 8.3  Monitorizarea efectivității programelor de întreținere  
2. 8.4  Monitorizarea faptului că întreaga activitate de întreținere este efectuată de organizații de întreținere corespunzătoare  
2. 8.5  Monitorizarea faptului că întreaga activitate contractată de întreținere este efectuată în conformitate cu contractul, inclusiv subcontractorii folosiți de 

organizația de întreținere contractată 
2. 8.6  Monitorizarea conformării Personalul pentru auditul de Calitate  
2.9  Controlul competențelor personalului  
2.10  Păstrarea înregistrărilor sistemului de management 
2.11  Raportarea evenimentelor  
Part 3  Întreținere contractată – managementul întreținerii  
3.1  Procedura de selecție a organizației de întreținere contractată  
3.2  Auditul de produs calitate al aeronavei 
Part 4  Proceduri de evaluare a navigabilității  
4.1  Personalul de evaluare a navigabilității  
4.2  Evaluarea documentată a înregistrărilor aeronavei  
4.3  Supravegherea fizică  
4.4  Proceduri adiționale referitoare la recomandărilor către autoritățile competente pentru importul aeronavelor 
4.5  Recomandări către autoritățile competente pentru emitere CEN 
4.6  Emitere CEN  
4.7  Înregistrările evaluărilor de navigabilitate, repsonsabilități, păstrare și acces  
4.8  Extindere CEN 
Part 4B  Procedurile pentru Permisul de zbor  
4B.1  Conformarea cu condițiile de zbor aprobate  
4B.2  Emitere Permis de zbor sub privilegiile deținute de CAMO  
4B.3  Semnatarii autorizați pentru emiterea Permisului de zbor  
4B.4  Interfața cu autoritatea locală pentru zbor  
4B.5  Înregistrările referitoare la Permisele de zbor, repsonsabilități, păstrare și acces  
Part 5  Anexe Documente suport  
5.1  Exemple de formulare, inclusiv exemplu pentru sistemul Jurnal de Bord (ATL) 
5.2  Lista persoanelor care efectuează evaluări de navigabilitate  
5.3  Lista subcontractorilor conform M.A.711(a)(3) CAMO.A.125(d)(3)  
5.4  Lista organizațiilor de întreținere contractate aprobate și lista contractelor de întreținere conform CAMO.A.300(a)(13)  
5.5  Copia contractelor pentru activitățile subcontractate (Appendix II to AMC1 CAMO.A.125(d)(3) AMC M.A.711(a)(3))  
5.6  Lista programelor de întreținere aprobate conform CAMO.A.300(a)(12)  
5.7  Lista actualizată cu mijloacele alternative de conformare aprobate conform CAMO.A.300(a)(13)  
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