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Informare cu privire la modalitatea de desfășurare a activităților de 
supraveghere de către AACR a organizațiilor cu activități în domeniul 

navigabilității aeronavelor/ componentelor, în perioada restricțiilor 
impuse pentru prevenirea răspândirii COVID-19  

 
Având în vedere instituirea stării de urgență pe teritoriul României prin Decretul 
Președintelui României nr. 195/2020 și aprobarea la nivelul Comitetului Național pentru 
situații speciale de urgență a unor măsuri de combatere a noului coronavirus, AACR se 
confruntă cu dificultăți  în ceea ce  privește activitatea de supraveghere continuă a 
organizațiilor, deoarece auditurile  și inspecțiile  la fața locului nu mai sunt posibile . 
De asemenea, în urma evoluției focarului de coronavirus, multe organizații din aviație își 
încetează sau limitează temporar activitatea, fapt care ar putea conduce la sincope în 
ceea ce privește conformarea cu prevederile de reglementare aplicabile.  
AACR abordează această situație cu flexibilitate, asigurând suport și îndrumare 
organizațiilor. Organizațiile trebuie să respecte toate cerințele aplicabile iar în cazul în care 
se constată că poate fi afectată siguranța, AACR va identifica și desfășura activitățile de 
supraveghere necesare. 
Dificultățile AACR de a efectua vizite la fața locului nu vor constitui în sine un motiv de 
declanșare a acțiunilor de suspendare sau limitare a certificatelor de autorizare acordate. 
Pentru a menține un nivel de supraveghere acceptabil în aceste condiții fără precedent, 
AACR va utiliza metode alternative cum ar fi fi audituri bazate pe  documente transmise în 
format electronic sau audituri de la distanță, utilizând videoconferința ca metodă de 
intervievare. De asemenea, după caz și la solicitarea organizațiilor, se vor acorda 
exceptări de la prevederile regulamentelor aplicabile, acordate în baza prevederilor art. 
71(1) al regulamentului de bază (EU) 2018/1139. 
Scopul este de a utiliza aceste mijloace în cel mai eficient mod posibil pentru a atenua 
riscurile care pot apărea prin ne-efectuarea auditurilor/ inspecțiilor  la fața locului. 
Supravegherea efectuată prin aceste metode alternative are un caracter temporar, limitat 
la durata acestor circumstanțe excepționale. 

Concret, activitățile de supraveghere efectuate în această perioadă au la bază abordarea 
bazată pe risc și performanță, luând în considerare rezultatele  activităților anterioare de 
supraveghere și performanța sistemelor de calitate implementate în cadrul organizațiilor. 

1) Supraveghere continuă 

Supravegherea continuă va fi realizată în conformitate cu o abordare bazată pe riscuri și 
folosind toate instrumentele disponibile, cum ar fi: 

- auditul fără vizită la fața locului (desktop audit), 

- interviuri la distanță, 

- tele-conferințe și video-conferințe, 
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- verificări ale documentelor (pachete de lucrări, documentație, evaluările de AD-

uri/SB-uri, analiza AMP-urilor, analize de fiabilitate, dosare de evaluare ARC -

acolo unde a fost posibila evaluarea, program de instruire, evaluarea personalului 

etc.), 

- accesul la rapoartele de audit intern ale organizației, 

- orice alt instrument specific domeniului (de ex. AltMoC). 

2) Modificarea autorizărilor existente 

Ca măsură de flexibilitate, aprobările pentru solicitările de modificare pot fi acordate fără 
efectuarea unui audit la fața locului, atunci când inspectorul responsabil alocat identifică o 
astfel de posibilitate bazată pe încrederea în sistemul de calitate al organizației și / sau pe 
complexitatea modificării. Aprobarea acordată se va baza pe un raport de recomandare 
completat din birou, susținut de documente furnizate de organizația solicitantă (evaluarea 
internă efectuată de organizație, evaluarea riscurilor identificate și măsurile adoptate 
pentru diminuarea  acestora, etc). Această opțiune trebuie utilizată în special în cazurile în 
care există o nevoie urgentă a unui operator / organizație. 

 

3) Auditul pentru autorizarea inițială 

Aceste audituri nu sunt considerate prioritare în circumstanțele actuale și vor fi amânate, 
nefiind legate de o aprobare valabilă. Această amânare se aplică până când situația 
permite planificarea unui audit la fața locului. 

 

După încheierea stării de urgență, rezultatele activității de supraveghere desfășurată în 
timpul acesteia vor fi complet integrate în analiza bazată pe riscuri efectuată  pentru 
adaptarea activităților de supraveghere necesare în ciclul de supraveghere. 

 

 


