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Data de emitere: 03.08.2020 
 
 

 
 
 

Valabilitatea documentelor de autorizare/certificare emise de 
AACR în baza actelor normative naționale, pe timpul stării de 

alertă și ulterior ridicării acesteia 

 
 
 
Având în vedere: 

1. faptul că valabilitatea unor documente de autorizare/certificare emise în baza actelor 
normative naționale a expirat/va expira pe perioada stării de alertă, 

2. prevederile art. 4, alin. (5) din Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea 
și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; și 

în scopul unei complete și corecte informări, AACR precizează următoarele: 

a) valabilitatea documentelor de autorizare/certificare emise de AACR în baza actelor 
normative naționale: 

• RACR AZAC „Admisibilitatea la zbor a unor categorii de aeronave civile”; 

• RACR DPA „Autorizarea organizaţiilor distribuitoare de produse aeronautice”, 
RACR LTS „Autorizarea laboratoarelor de testări spcializate pentru aeronautica 
civilă”; 

• RACR SUD „Autorizarea sudorilor din aeronautica civilă”; 
își păstrează valabilitatea pe toată durata stării de alertă precum și 90 de zile de la 
data ridicării stării de alertă; 

b) titularul documentului de autorizare/certificare emis de AACR, document a cărei 
perioadă de valabilitate a expirat/va expira pe durata stării de alertă sau în perioada 
de 90 de zile de la ridicarea stării de alertă, are obligația de a transmite, înainte de 
expirarea celor 90 de zile de la ridicarea stării de alertă, solicitarea şi documentația 
necesară repunerii în valabilitate a acestuia, conform procedurilor în vigoare 
aplicabile; 

c) ulterior analizării solicitării şi a documentaţiei menţionate la pct. b), având în vedere 
situația epidemiologică la nivel național și în particular în zona în care se află 
solicitantul, AACR va contacta solicitantul în scopul de a planifica, de comun acord, 
condiţiile de efectuare şi data auditului/sesiunii de examinare; 
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d) auditurile de supraveghere şi cele de repunere în valabilitate a documentelor de 
autorizare/certificare, audituri planificate de AACR pe perioada stării de alertă şi a 
celor 90 de zile de la ridicarea stării de alertă, se vor desfășura, pe cât posibil, on-line 
şi funcţie de situația epidemiologică la nivel național, în cadrul facilităților declarate 
ale solicitantului. 

 
 
 
Documentele de autorizare/certificare ce fac obiectul prezentei Notificări de Navigabilitate 
sunt: 

a. Declarația de autorizare a sistemului de management al navigabilității pentru 
aeronavele Anexa I din Regulamentul (UE) nr. 2018/1139 (formular cod F-PI-AW-
AZACM-509); 

b. Certificat de autorizare organizație de întreținere pentru aeronavele Anexa I din 
Regulamentul (UE) nr. 2018/1139 (formular cod F-PI-AW-AZACI-505); 

c. Permis de Zbor Național (PZN) (formular cod F-PI-AW-ADM-501); 

d. Certificat de autorizare distribuitor de produse aeronautice (formular F-PIAC-AW-
DPA-01); 

e. Certificat de autorizare laborator de testări specializate în aviaţia civilă (formular 
cod F-PIAC-AW-LTS-01); 

f. Certificat de autorizare sudor de aviaţie (formular cod F-PIAC-AW-SUD-06). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mai multe detalii cu privire la acest subiect se pot solicita la adresele de e-mail 
nicolae.badeu@caa.ro / carmen.ion@caa.ro sau la telefon 021/2081567. 
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