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Desfăurarea activităţii de pregătire i verificare recurentă a personalului navigant
al operatorilor aerieni români conform Regulamentului (EU) nr. 965/2012,

după data de 31.07.2020

Având în vedere măsurile inslituite la nivel naţional si internaţional în scopul
preveniríi si combaterii paridemiei de COVID 19, mulţi operatori aerierii se confruntă cu
dificultăţi în desfăurarea activităţilor specifice, În special cu privire la pregătirea i
verificarea recurentă a personalului navigant, fapt care poate conduce la dificultăţi privind
conformarea cu prevederile reglementărilor specifice.

Având în vedere măsurile instituite la nivel naţional i internaţional în scopul
prevenirii si combaterii pandemiei de COVID 19, multi operatori aerieni rom\ni se
confruntă cu dificultăţi în destăurarea activítăţilor specitice, in special cu privire la
activităţile de pregătire si verificare recurentă a personalului navigant, fapt care poate
conduce la dificultăţi privind conformarea cu prevederile reglementărilor specifice.

Autoritatea Aeronautică Civilă Aomână a abordat această situaţie cu tlexibilitate,
astfel că la data de 30.03.2020 a fost publicată i comunicată către EASA o exceptare de
la prevederile unor articole din regulamentele europene în ceea ce privete extinderea
valabilităţii unor licenţe, calificări. atestări asociate, certificate si atestate pentru personalul
navigant. instructori, examinatori, deţinători de licenţă de întreţinere aeronave i controlori
de trafic. ln domeniul Regu!amentului (EU) nr. 965/2012, exceptarea adresa următoarele
articole:

1. verificarea competenţei etectuată de operator (OPC), conform art.
OflO.FC.230(b) i ORO.FC.330 din Partea-ORO;

2. pregătirea si veriticarea pentru echipamentele de urgenţă i de siguranţă,
conform art. ORO.FC.230(d) din Partea-ORO;

3. pogătiia a so în zbc. conforrn at. OflO.FC.230(f) d flartGaORC;

4. pregătirea si verificarea recurentă a echipajului de cabină, conform art.
ORO.CC.140 din Partea-ORO;

5. pregătirea recurentă a membrilor de echipaj — personal tehnic, conform art.
ORO.TC.135 din Partea-ORO;

6. verificarea în zbor de linie (LC), conform art. ORO.FC.230(c) din Partea-ORO;

7. pregătirea recurentă pe tema bunurilor periculoase, conform art.
ORO.GEN.11O(j) din Partea-ORO i, cänd este aplicabil, art. SPA.DG.105(a)
din Partea-SPA;

8. pregătirea recurentă pentru CRM, contorm art. ORO.FC.230(e)(1) si (e)(2) din
Partea-ORO; i

9. pregătirea periodică si verificarea aferentă, conform art. ORO.FC.130 din
Partea-ORO.
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Valabilitatea exceptării a tost de 4 luni de la data publicárii (30.03 — 31 .07.2020), iar
valabilitatea elementelor enumerate mai sus, care au expirat pe perioada de valabilitate a
exceptării, s-a prelungit cu patru (4) luni de la data expirării sau pâná la data expirării
exceptării, oricare dintre aceste date survine prima.

Prelungirea valabilităţii elementelor de pregătire i verificare enumerate mai sus a
fost condiţionată de implementarea de către operatorii aerieni afectaţi a următoarelor
măsuri de diminuare a riscurilor asociate nerespectării cerinţelor, după cum urmează:

1. personalul navigant afectat trebuie să efectueze, pe durata valabilitătii
exceptării, sub supravegherea unui instructor care deţine privilegiile de instruire
relevante, o pregătire teoretică de reîmprospătare pentru a opera în siguranţă
clasa sau tipul de aeronavă i pentru a efectua în siguranţă manevrele
procedurile relevante, inclusiv procedurile anormale si de urgenţă, în
următoarele cazuri:

a, verificarea competenţei efectuată de operator (OPC), conform art.
ORO.FC230(b); i

b. verificarea în zbor de linie (LC), conform art. ORO.FC.230(c);

Tncheierea cu succes a pregătirii de reîmprospătare trebuie înscrisă de către
instructor în carnetul de zbor al pilotului.

2. pregătirea de reîmprospătare de a punctul 1 de mai sus trebuie să includă i
elementele aplicabile din Partea-SPA a Regulamentului (EU) nr. 965/2012;

3. s-a asigurat că membrii echipaelor de zbor efectuează n plus pregătirea prin
orice mijloace în oricare din următoarele cazuri:

a. pregătirea referitoare la echipamentele de urgenţă si de siguranţă si
verificarea aferentă conform pct. ORO. FC.230(d);

b. pregătirea la sol i practică pe un FSTD sau aeronavă conform pct.
OR O . FC . 230 (f);

c. oPc pentru operatiuni comercia specializate si opeiaţiuni de transpoľt

aerian comercial conform pct. ORO.FC.005(B)(l) i (2) conform

ORO.FC.330;

d. pregătirea periodică i verificarea aferentă a membrului echipajului de
cabină conform pct. ORO.CC.140;

e. pregătirea periodică a membrilor personalului tehnic conform pct.
ORO.TC.l 35;

f. pregătirea periodică a personalului pe tema bunurilor periculoase
conform pct.ORO.GEN.110(j) sau când este aplicabil, pct.
SPA.DG.1 05(a);

g. pregătirea periodică CRM conform pct. ORO.FC.230(e)(1) i (e)(2);

h. pregătirea periodică i verificarea aterentă conform pct. ORO.FC.130.
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Motivele pentru care a fost emisă exceptarea în domeniul Regulamentului (EU) nr.
965/2012, au fost următoarele:

1. circumstanţe neprevăzute: inaccesibilitatea Ia un FSTD adecvat pentru
finaUzarea pregătirii efecluarea verificărilor de competenţă (OPC) sau
indisponibilitatea examinatorilor:

2. nevoi operaţionale urgenle: ca urmare a conslrângerilor operationale i de
resurse extreme cauzate de focarul COVID-19, atunci când aceste circumstante
sunI declarate la AACR de către operatorul aerian, pentru a asigura un anumit
nivel de continuitate a activilăţ pentru organizaţiile penlru care anexa IH (partea
ORO) ia Regulamenl (UE) nr. 965/2012 este aplicabilă, în vederea reducerii
severităţii întreruperilor care s-ar produce altfel din cauza indisponibilităţii unui
număr suficienl de membri ai echipajului.

Întrucât la momentul actual motivele enumerate mai sus nu mai sunt întrunite,
prelungirea cu patru (4) luni a exceptării în domeniul Regulamentului (EU) nr. 965/2012 nu
esle justificală/necesară.

Cu toate acestea, operatorii aerieni români care înlämpină în continuare dificultăţi în
planificarea i efectuarea pregătirii si veríficării recurente pol soiicita ndividual de la
Autoritatea Aeronaulică Civilă Română emiterea de exceptări de la prevederile
Regulamentului (UE) nr. 965/2012, conform cerinţelor arl. 71(1) al Regulamentului (UE)
nr. 2018/1 139, cu enumerarea circumstanţelor neprevăzute i a nevoilor operaţionale
urgente care afectează personalul navigant, condiţionat de îndeplinirea cumulativă a
urmăloarelorelemente(arl. 71(1) al Reg. (UE) nr. 2018/1139):

1. nu esle posibil să se răspundă în mod adecvat respectivelor circumslanţe sat
necesităţi cu respectarea cerinţelor aplicabile

2. siguranţa, prolecţia mediului i respectarea cerinţelor esenţiale sunt asigurale,
dacă este necesar prin aplicarea unor măsuri de reducere a riscurilor (se poI
folosi măsurile de reducere a riscurilor enumerale în exceptarea emisă de
Autorilatea Aeronautică Civilă Romänă în data de 3Ü.03.2020);

3. statul membru a atenuat, în măsura posibului. orice eventuată denaturare a
condiţiiior de piaţă ca urmare a acordării scutirii i

4. scutirea este limilată ca domeniu de aplicare i ca durată la ceea ce esle strict
necesar i se aplică în mod nediscriminatoriu.

În cadrul activităţii de supraveghere a operatorilor aerieni români, Serviciul
Operatori Aerieni va verifica modul în care măsurile de diminuare a riscurilor au fost
implementate de către organizaţiile care au beneficial de exceptarea iniţială, emisă la data
de 30.03.2020 i modul în care au fost implemenlate aceste măsuri în programele de
pregătire i verificare conorm art. ORO.GEN.145(c) din Regulamentui (EU) nr. 965/2012.
Rezultatele aceslor verificări vor fi centralizate în vederea prezentării echipelor de
standardizare EASA. acest subiecl fiind unul declaral de către aceaslă instituţie ca fiind de
interes major. ln cazul în care operalorii aerieni români nu pot face dovada geslionării
aceslui subiecl conform exceptării emise, Autoritatea Aeronaulică Civilă Română trebuie
să acţioneze în baza prevederilor art. ARO.GEN.350(b) din acelai regulamenl, prin
emiterea de neconformităţi de nivel 1 i măsurilor imediate conform art. ARO.GEN.350(d)
punclul 1.

CONTACT AACR:
Şos Rucuroti.Ploleştl,nr.38-4O,ROO13B95,Bucureţi,ssctori,Romănla .
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