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PREAMBUL 

(1) În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea 
Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările şi completările ulterioare, AACR 
este organismul tehnic specialziat care are ca obiect de activitate exercitarea, în 
condițiile prevăzute de Codul aerian civil, a funcției de supervizare a siguranței zborului 
în aviația civilă la nivel național și a competențelor delegate de Ministerul 
Transporturilor în domeniul securității aviației civile, potrivit reglementărilor în vigoare. 

(2) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi 
turismului nr. 1185/2006, AACR este desemnată ca autoritate națională de 
supervizare, organism tehnic specializat pentru îndeplinirea funcției de supervizare a 
siguranței zborului în aviația civilă, la nivel național, precum și a competențelor 
delegate de Ministerul Transporturilor în domeniul securității aviației civile, potrivit 
reglementărilor în vigoare. 

(3) AACR exercită toate competențele ce-i revin în conformitate cu prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 405/1993 privind înființarea Autorității Aeronautice Civile Române, cu 
modificările și completările ulterioare și ale Ordinului ministrului transporturilor, 
construcţiilor şi turismului nr. 1185/2006. 

(4) Proiectarea, construirea, întreținerea și operarea sistemelor ATM/ANS și 
componentelor ATM/ANS se realizează în conformitate cu procedurile 
corespunzătoare și validate, astfel încât să se asigure operarea fără întreruperi a 
rețelei europene de management al traficului aerian (EATMN), în orice moment și în 
toate fazele de zbor. O operare fără întreruperi presupune, în special, schimbul de 
informații, inclusiv informațiile relevante privind starea operațională, interpretarea 
comună a informațiilor, performanțele comparabile de prelucrare a datelor și 
procedurile asociate care permit performanțe de funcționare comune, convenite pentru 
ansamblul sau pentru anumite părți ale EATMN. 

(5) AACR se asigură că sistemele ATM/ANS și componentele ATM/ANS care furnizează 
informații relevante către și dinspre aeronavă cât și la sol, sunt instalate, întreținute, 
protejate împotriva intervențiilor neautorizate și operate în mod corespunzător.  

(6) În conformitate cu prevederile ATM/ANS.AR.C.005, lit. a), pct. 4 din Regulamentul de 
punere în aplicare (UE) 2017/373 al Comisiei din 1 martie 2017 de stabilire a unor 
cerințe comune pentru furnizorii de management al traficului aerian/servicii de navigație 
aeriană și de alte funcții ale rețelei de management al traficului aerian și pentru 
supravegherea acestora, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 482/2008, a 
Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 1034/2011, (UE) nr. 1035/2011 și (UE) 
2016/1377, precum și în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor 
nr. 511/14.02.2019, AACR, în calitatea sa de  autoritate națională de supervizare 
trebuie să instituie un proces pentru a verifica punerea în aplicare a obiectivelor de 
siguranță, a cerințelor de siguranță și a altor condiții legate de siguranță identificate în 
declarațiile de verificare a sistemelor, inclusiv în orice declarație relevantă de 
conformitate sau de adecvare pentru utilizare a componentelor sistemelor, emisă în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 552/2004. 

(7) PIAC-ATM/ANS, Partea III „Interoperabilitatea sistemelor EATMN, a componentelor 
acestora și a procedurilor asociate”, stabilește proceduri şi instrucțiuni pentru 
desfăşurarea procesului de evaluare a conformităţii componentelor şi sistemelor 
EATMN, precum şi a procedurilor asociate acestora, potrivit cerinţelor specificate în 
Regulamentul (UE) nr. 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 
2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției 
Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 
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2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 
2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de 
abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului 
European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) No 3922/91 al Consiliului. 

(8) PIAC-ATM/ANS, Partea III „Interoperabilitatea sistemelor EATMN, a componentelor 
acestora și a procedurilor asociate” stabilește procesele ce trebuie desfășurate la 
nivelul AACR în vederea asigurării respectării cerințelor specificate în Regulamentul 
(UE) nr. 2018/1139 în România, prin utilizarea conceptului de autorizare a sistemelor 
EATMN și menținere a conformității.  
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CAPITOLUL 1.  GENERALITĂȚI 

1.1 Scop 

(1) PIAC-ATM/ANS, Partea a III-a, ed. 1/2019, are ca scop stabilirea procedurilor şi 

instrucţiunilor pentru desfăşurarea procesului de evaluare a conformităţii sistemelor şi 

componentelor EATMN, precum şi a procedurilor asociate acestora.  

(2) Totodată, procedura stabileşte procesele desfăşurate la nivelul AACR în vederea 

asigurării respectării acestor cerinţe în România prin utilizarea conceptului de 

„autorizare a sistemelor EATMN”.  

(3) Procesul de evaluare a conformităţii sistemelor şi componentelor EATMN, precum şi a 

procedurilor asociate, presupune, în principal, următoarele activităţi: 

a) Determinarea reprezentării EATMN; 

b) Stabilirea reglementărilor specifice aplicabile sistemelor, componentelor 

EATMN, precum şi procedurilor asociate acestora; 

c) Întocmirea Declaraţiei (CE) de conformitate sau de adecvare la utilizarea dată 

(DoC/DSU); 

d) Întocmirea documentelor necesar a fi incluse în Dosarul tehnic; 

e) Întocmirea Declaraţiei (CE) de verificare (DoV); 

f) Autorizarea sistemului; 

g) Asigurarea menţinerii conformităţii sistemelor şi componentelor EATMN şi 

procedurilor asociate acestora pe parcursul duratei lor de viaţă. 

(4) Desfăşurarea acestor activităţi se efectuează ţinând cont de procedurile şi instrucţiunile 

specificate în prezenta procedură. 

1.2 Aplicabilitate 

(1) Prezentul document se aplică: 

a) furnizorilor de servicii; 

b) producătorilor de sisteme EATMN şi componente asociate acestora; 

c) AACR, în calitate de autoritate naţională de supervizare în domeniul serviciilor de 

navigaţie aeriană.  

d) altor agenţi aeronautici civili sau entităţi pentru care sunt specificate cerinţe de 

interoperabilitate în normele de punere în aplicare a interoperabilităţii. 

1.3 Documente de referinţă 

(1) Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 

martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea cerului unic European (regulament-

cadru); 
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(2) Regulamentul (CE) nr. 552/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 

martie 2004 privind interoperabilitatea reţelei europene de gestionare a traficului aerian 

(regulament privind interoperabilitatea) articolele 4, 5, 6, 6a, 7 și anexele III și IV; 

(3) Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1070 din 21 octombrie 

2009 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 549/2004, (CE) nr. 550/2004, (CE) nr. 

551/2004, (CE) nr. 552/2004 în vederea îmbunătăţirii performanţei şi durabilităţii sistemului 

aviatic european; 

(4) Regulamentul (UE) nr. 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 
2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii 
Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, 
(CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 
2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a 
Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale 
Consiliului și a Regulamentului (CEE) No 3922/91 al Consiliului; 

(5) Regulamentul Comisiei nr. 1032/2006 care stabileşte cerinţe pentru sistemele 

automate pentru schimbul de date de zbor în scopul notificării, coordonării şi transferului 

zborurilor între unităţile de control al traficului aerian; 

(6) Regulamentul Comisiei nr. 1033/2006 care stabileşte cerinţe privind procedurile pentru 

planurile de zbor în faza dinaintea zborului pentru Cerul European Unic; 

(7) Regulamentul Comisiei nr. 633/2007 care stabileşte cerinţe privind aplicarea unui 

protocol de transfer al mesajelor de zbor folosit în scopul notificării, al coordonării şi al 

transferului zborurilor între unităţile de control al traficului aerian; 

(8) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1079/2012 al Comisiei din 16 noiembrie 

2012 de stabilire a cerinţelor privind ecartul dintre canalele de comunicaţii voce pentru 

cerul unic european; 

(9) Regulamentul (CE) nr. 29/2009 al Comisiei din 16 ianuarie 2009 de stabilire a 

cerinţelor privind serviciile de legături de date pentru cerul unic european; 

(10) Regulamentul (CE) nr. 262/2009 al Comisiei din 30 martie 2009 de stabilire a 

cerinţelor pentru alocarea şi utilizarea coordonată a codurilor de interogator în mod S 

pentru Cerul unic european; 

(11) Regulamentul (UE) nr. 73/2010 al Comisiei din 26 ianuarie 2010 de stabilire a 

cerinţelor de calitate a datelor aeronautice şi informaţiilor aeronautice pentru Cerul unic 

european; 

(12) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1206/2011 al Comisiei din 22 noiembrie 

2011, de stabilire a cerinţelor privind identificarea aeronavelor în scopul supravegherii 

pentru cerul unic european; 

(13) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1207/2011 al Comisiei din 22 noiembrie 

2011, de stabilire a cerinţelor pentru performanţa şi interoperabilitatea funcţiei de 

supraveghere în cadrul Cerului unic european; 
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(14) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei din 26 septembrie 
2012 de stabilire a regulilor comune ale aerului şi a dispoziţiilor operaţionale privind 
serviciile şi procedurile din navigaţia aeriană şi de modificare a Regulamentului de punere 
în aplicare (UE) nr. 1035/2011 şi a Regulamentelor (CE) nr. 1265/2007, (CE) nr. 
1794/2006, (CE) nr. 730/2006, (CE) nr. 1033/2006 şi (UE) nr. 255/2010; 

(15)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1185 al Comisiei din 20 iulie 2016 de 
modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 în ceea ce privește 
actualizarea și completarea regulilor comune ale aerului și a dispozițiilor operaționale 
privind serviciile și procedurile din navigația aeriană (SERA partea C) și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 730/2006; 

(16) Ghidul EUROCONTROL privind evaluarea conformităţii (“EUROCONTROL 

Guidelines on conformity assessment for the interoperability Regulation of the single 

European sky”), ed. 3.0/20.02.2012; 

(17) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/373 al Comisiei din 1 martie 2017 de 

stabilire a unor cerințe comune pentru furnizorii de management al traficului aerian/servicii 

de navigație aeriană și de alte funcții ale rețelei de management al traficului aerian și 

pentru supravegherea acestora, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 482/2008, a 

Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 1034/2011, (UE) nr. 1035/2011 și (UE) 

2016/1377, precum și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 677/2011. 

1.4  Definiții, abrevieri și acronime 
1.4.1 Definiții 

(1) Termenii specifici din prezenta procedură sunt utilizați așa cum sunt definiți în 
documentația de referință precizată la paragraful de mai sus. 

(2) Ȋn plus, termenii de mai jos utilizați în cadrul prezentei proceduri au următoarele 
semnificații:  

ATM/ANS 
management al traficului aerian/servicii de navigație aeriană 

autorizarea 
sistemelor EATMN 

recunoaşterea faptului că cerinţele de interoperabilitate aşa 

cum decurg ele din Regulamentul (UE) nr. 2018/1139 și din 

Regulamentul (CE) nr. 552/2004, cu completările şi 

modificările ulterioare [Ref 2] sunt îndeplinite, în perspectiva 

acceptării modificării propuse conform Regulamentului (UE) 

de punere în aplicare nr. 2017/373.  

autorizaţie   actul emis în urma finalizării de către AACR a procesului de 
evaluare a conformării unui sistem cu cerinţele aplicabile 
privind interoperabilitatea, în conformitate cu prevederile 
prezentei proceduri. 

furnizor de servicii orice persoană fizică sau juridică care asigură funcții și/sau 
servicii în conformitate cu prevederile art. 2 din Regulamentul 
(UE) de punere în aplicare nr. 2017/373 pentru care AACR 
este autoritatea competentă în ceea ce privește certificarea, 
supravegherea și aplicarea normelor. 

locație operațională termen generic pentru sediul sau amplasamentul unui furnizor 
de servicii la care se pot desfășura activități de supervizare.  

proces de evaluare activităţile desfăşurate la nivelul RA AACR pentru analizarea 
documentaţiei tehnice referitoare la sistemul supus autorizării 
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şi care pot include una sau mai multe inspecţii la 
amplasament / amplasamente. 

solicitant organizația/furnizorul de servicii care solicită AACR obținerea 
unui certificat sau confirmarea declarației. 

supraveghere  conform art. 3, pct. (1) din Regulamentul (UE) nr. 2018/1139. 

 

1.4.2 Abrevieri și acronime 

(1)  Abrevierile și acronimele specifice din prezenta procedură sunt utilizate așa cum 
sunt explicitate în documentația de referință precizată la paragraful 1.3 de mai sus. 

(2)  Ȋn plus, abrevierile și acronimele de mai jos utilizate în cadrul prezentei proceduri 
au următoarele semnificații: 

AACR Autoritatea Aeronautică Civilă Română 

ATM/ANS Managementul traficului aerian/servicii de navigație aeriană 

EASA Agenția Europeană pentru Siguranța Aviației/ European Union Aviation 
Safety Agency 

EATMN rețea europeană de management al traficului aerian/ European air traffic 
management network 

MT Ministerul Transporturilor 

NSA  Autoritate Națională de Supervizare  

RoHS restricții de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele 
electrice și electronice/ restriction of the use of certain hazardous 
substances in electrical and electronic equipment 

R&TTE echipamente radio și echipamente terminale de telecomunicații/ radio 
equipment and telecommunications terminal equipment 

WEEE deșeurile de echipamente electrice și electronice/ waste electrical and 
electronic equipment  

 

1.5 Principii privind evaluarea conformităţii 

(1) Principiile privind evaluarea conformităţii sistemelor şi componentelor EATMN precum 

şi procedurilor asociate au la bază principiile de evaluare a conformităţii la nivel european 

specificate în Decizia nr. 768/2008/EC care introduce noţiunea de module pentru diversele 

etape ce ţin de procedurile pentru evaluarea conformităţii, precum şi noţiuni privind 

stabilirea sistemelor de acreditare, a Organismelor notificate şi a acordurilor de 

recunoaştere reciprocă.   

(2) Principiile privind evaluarea conformității se pun în aplicare prin: 

a) cerinţele esenţiale aplicabile sistemelor EATMN, componentelor şi procedurilor 

asociate definite în Regulamentul (UE) nr. 2018/1139, Anexa VIII; 

b) includerea prevederilor privind dezvoltarea specificaţiilor tehnice sub forma 

Specificaţiilor Comunitare, ce oferă o prezumţie de conformitate cu cerinţele 

esenţiale şi/sau cu normele de punere în aplicare a interoperabilităţii atunci când 

sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; 
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c) aplicarea procedurilor de evaluare a conformităţii sistemelor şi componentelor 

EATMN puse pe piaţă de producători şi achiziţionate de furnizorii de servicii 

ATM/ANS, sau produse de către aceştia din urmă pentru a fi utilizate în regim intern 

sau de către terţi;  

d) obligativitatea emiterii de către producători a Declaraţiilor (CE) de conformitate sau 

de adecvare la utilizarea dată; 

e) obligativitatea emiterii de către furnizorii de servicii de navigaţie aeriană a 

Declaraţiei (CE) de verificare a sistemelor, însoţită de un Dosar tehnic. 

1.6 Reţeaua europeană de management al traficului aerian (EATMN) 

(1) Interoperabilitatea sistemelor, componentelor şi procedurilor asociate ce constituie 

reţeaua EATMN şi ce contribuie la furnizarea serviciilor de navigaţie aeriană, are la bază 

următoarele: 

a) sistemele şi componentele reţelei EATMN, precum şi procedurile asociate acestora, 

trebuie să îndeplinească cerinţele esenţiale şi normele de punere în aplicare a 

interoperabilităţii relevante, pe toată durata lor de viaţă; 

b) fiecare normă de punere în aplicare a interoperabilităţii stabileşte: 

i. cerinţe complementare sau detalii ale cerinţelor esenţiale pentru asigurarea 

interoperabilităţii funcţiilor realizate de cele 8 categorii de sisteme (ex. 

interoperabilitatea componentelor instalate la bordul aeronavelor cu cele de 

la sol în cazul comunicaţiilor prin legătura de date)(Regulamentul (UE) nr. 

2018/1139, Anexa VIII, art. 3, alin. 3.1); 

ii. cerinţe pentru implementarea funcţiilor realizate de cele 8 categorii de 

sisteme în cadrul reţelei EATMN (ex. acoperire geografică, termene de 

implementare, dispoziţii tranzitorii); 

iii. cerinţe pentru verificarea conformării sistemelor şi componentelor cu 

cerinţele de interoperabilitate (ex. metode specifice de verificare, parametri 

de calibrare). 

c) Specificaţiile comunitare reprezintă modalităţi voluntare de conformare cu cerinţele 

enumerate la punctele a) şi b) de mai sus atunci când sunt publicate în Jurnalul 

Oficial al UE. Pentru stabilirea conformităţii pot fi utilizate şi alte standarde sau 

specificaţii. 

(2) Sistemele considerate sisteme EATMN şi supuse procedurilor de evaluare a 

conformităţii în raport cu cerinţele de interoperabilitate sunt următoarele: 

a) Sistemele operaţionale, de rezervă, de tip „fallback” şi de contingenţă care susţin în 

mod direct furnizarea serviciilor de navigaţie aeriană (sistemele menţionate în 

Anexa VIII a Regulamentului (UE) nr. 2018/1139); 

b) Sistemele care asigură funcţiile de coordonare civil-militară; 

c) Sistemele care asigură servicii şi funcţii pan-europene: 
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i. ETFMS, care susţine toate funcţiile ce ţin de planificarea, coordonarea şi 

execuţia ATFM; 

ii. IFPS, care distribuie date privind planurile de zbor RPL şi FPL; 

iii. baza de date aeronautice EAD, care asigură accesul la informaţiile 

aeronautice din statele ECAC şi din restul lumii. 

(3) Sisteme considerate a nu constitui sisteme EATMN şi care nu sunt supuse procedurilor 

de evaluare a conformităţii în raport cu cerinţele de interoperabilitate sunt următoarele:  

a) Sisteme utilizate pentru monitorizarea traficului aerian, în scop informativ, care nu 

fac parte integrantă din sistemele tehnico-operaţionale şi care nu susţin în mod 

direct furnizarea serviciilor de navigaţie aeriană; 

b) Sisteme utilizate în scopuri de pregătire; 

c) Sisteme utilizate pentru scopuri de simulare; 

d) Sisteme locale pentru realizarea unor funcţii tehnice (ex. supervizarea 

echipamentelor, managementul reţelelor administrative) care nu sunt acoperite de 

standardele şi practicile recomandate ICAO (SARPs)); 

e) sisteme pentru operaţiuni militare şi antrenament. 

(4) Tabelul de mai jos oferă un rezumat al sistemelor care fac parte din EATMN: 

 

Caracteristici Definiţii 

Semnificaţia unui 

sistem EATMN 

Un sistem aparţinând uneia dintre cele 8 categorii de sisteme 

cuprinse în Regulamentul (UE) nr. 2018/1139, Anexa VIII, alin. 3.1 

Un ansamblu sau grup de componente care realizează o funcţie în 

legătură cu interoperabilitatea 

Pentru fiecare sistem EATMN, furnizorul de servicii de navigaţie 

aeriană întocmeşte o Declaraţie (CE) de verificare şi un Dosar 

tehnic. 

Sisteme incluse în 

EATMN 

Sisteme operaţionale care susţin în mod direct furnizarea 

serviciilor ATM/ANS (din care fac parte sistemele operaţionale, de 

rezervă, de tip „fallback” şi de contingenţă) 

Sistemele utilizate de organizaţiile militare care susţin funcţiile de 

coordonare civil-militară 

Sistemele pan-europene 

Sisteme excluse din 

EATMN 

Sistemele independente care susţin funcţii tehnice (ex. 

monitorizarea echipamentelor care nu fac parte integrantă din 

sistemele tehnico-operaţionale şi care nu susţin în mod direct 
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furnizarea serviciilor de navigaţie aeriană) 

Sistemele pentru operaţiuni militare şi pregătire 

Tabelul 1. Sistemele care fac parte din EATMN 

 

1.7 Demonstrarea conformităţii 

1.7.1 Domeniul de aplicare al verificării sistemelor şi componentelor 

(1) Domeniul de aplicare al verificării conformităţii cu cerinţele de interoperabilitate îl 

constituie componentele şi sistemele EATMN, precum şi procedurile asociate acestora, 

aşa cum sunt acestea referite în prezenta procedură. 

1.7.2 Fabricanţii 

(1) Fabricanţii, sau reprezentanţii autorizaţi ai acestora, stabiliţi în Uniunea europeană, 

garantează şi declară conformarea componentelor EATMN realizate cu cerinţele esenţiale, 

cu cerinţele specifice conţinute în normele de punere în aplicare a interoperabilităţii 

relevante şi cu alte cerinţe conţinute în specificaţiile tehnice relevante (ex. Specificaţii 

Comunitare sau standarde).  

(2) Conţinutul declaraţiei emise de fabricanţi este prevăzut în Anexa III la Regulamentul 

(CE) nr. 552/2004  şi este detaliat în Capitolul 5 al prezentei proceduri. 

(3) Formatele recomandate pentru Declaraţiile (CE) de conformitate şi de adecvare la 

utilizarea dată sunt prevăzute în Anexele 2 şi 3. 

1.7.3 Furnizorii de servicii ATM/ANS 

(1) Furnizorii de servicii garantează şi declară conformarea sistemelor EATMN utilizate cu 

cerinţele de interoperabilitate şi transmit autorităţilor naţionale de supervizare documentele 

relevante întocmite, anterior punerii în  serviciu a acestor sisteme.  

(2) Conţinutul declaraţiei emise de furnizorii de servicii de navigaţie aeriană şi al dosarului 

tehnic este prevăzut în Anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 552/2004  şi este detaliat în 

Capitolele 6 şi 7 ale prezentei proceduri. 

(3) Formatul recomandat pentru Declaraţiile (CE) de verificare este prevăzut în Anexa 4. 

1.7.4 Autorităţile naţionale de supervizare 

(1) AACR asigură supervizarea conformării sistemelor EATMN, a componentelor şi a 

procedurilor asociate cu cerinţele esențiale aplicabile furnizorilor ATM/ANS (Regulamentul 

(UE) nr. 2018/1139, Anexa VIII), evaluând Declaraţiile (CE) de verificare, Dosarele tehnice 

şi alte documente relevante transmise de furnizorii de servicii ATM/ANS şi de fabricanţi.  

(2) AACR poate solicita orice informaţii suplimentare necesare pentru controlul acestei 

conformităţi. 
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(3) AACR, în calitate de autoritate naţională de supervizare, confirmă faptul că a evaluat 

conţinutul Declaraţiei (CE) de verificare şi al Dosarului tehnic şi acceptă aceste documente 

ca fiind complete şi corect întocmite prin Autorizarea sistemelor.  

(4) Emiterea Autorizaţiilor de către AACR este detaliată în Capitolul 8 al prezentei 

proceduri. 

1.7.6 Dispoziții de salvgardare 

(1) AACR poate limita sau interzice utilizarea unui sistem EATMN sau a unei componente, 

însoţite de Declaraţia (CE) corespunzătoare, dacă constată că acestea nu îndeplinesc 

cerinţele esenţiale sau cerinţele specifice conţinute în normele de punere în aplicare a 

interoperabilităţii relevante, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 

2018/1139, art. 70, alin. 1. 

(2) În această situaţie, AACR informează Ministerul Transporturilor în vederea înștiințării 

Comisiei Europene, agenției și a celorlate state membre prin intermediul registrului 

informațiilor în conformitate cu prevederile  Regulamentului (UE) nr. 2018/1139, art. 70, 

alin. 1. 

(3) Limitarea sau interzicerea utilizării unui sistem EATMN în România este strict legată de 

Autorizaţia emisă de AACR pentru acesta.  

(4) AACR trebuie să comunice în cel mai scurt timp posibil beneficiarului Autorizaţiei 

respective decizia luată privind sistemul în cauză şi condiţiile limitării sau retragerii 

Autorizaţiei emise pentru acesta. 

1.7.7 Verificarea alternativă a conformităţii 

(1) Articolul 6a al Regulamentului (CE) nr. 552/2004, presupune recunoaşterea 

certificatelor emise în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2018/1139, în condiţiile 

demonstrării respectării cerinţelor de interoperabilitate.  

1.8 Cazuri speciale pentru aplicarea evaluării de conformitate 

1.8.1 Navigabilitate, R&TTE, RoHS, WEEE 

(1) Sistemele şi componentele EATMN trebuie să se conformeze şi cu cerinţele altor 

regulamente şi/sau directive europene, precum: 

a) Directiva 1999/5/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 martie 1999 
privind echipamentele hertziene şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi 
recunoaşterea reciprocă a conformităţii acestora* (notă: în România, această 
directivă a fost transpusă prin Hotărârea de Guvern nr. 88/2003 privind 
echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea 
mutuală a conformităţii acestora, modificată şi completată prin Hotărârea de Guvern 
nr. 236/2004); 

b) Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 ianuarie 

2003 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în 

echipamentele electrice şi electronice* (notă: în România, această directivă a fost 
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transpusă prin Hotărârea de Guvern nr. 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor 

substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice, modificată şi 

completată prin Ordinul ministrului mediului şi al ministrului economiei nr. 

1226/1771, prin Ordinul ministrului mediului şi al ministrului economiei nr. 

344/732/2009 şi prin Hotărârile de Guvern nr. 816/2006 şi 1518/2009), 

c) Directiva 2002/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 ianuarie 

2003 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE)* (notă: în 

România, această directivă a fost transpusă prin Hotărârea de Guvern nr. 

448/2005, modificată şi abrogată prin directiva nr. 1037/2010.). 

(2) Prezenta procedură nu acoperă cerinţele acestor acte normative decât în măsura în 

care acestea sunt cuprinse în mod explicit în textul reglementărilor ce alcătuiesc baza de 

reglementare pentru evaluarea conformităţii cu cerinţele de interoperabilitate. 

(3) Prin emiterea autorizaţiilor, AACR confirmă îndeplinirea acestor cerinţe numai în 

situaţia în care acestea au constituit cerinţe explicite de interoperabilitate. 

1.8.2 Sisteme operaţionale, de rezervă, de tip „fallback” şi de urgență 

(1) Evaluarea conformităţii se aplică sistemelor operaţionale, de rezervă, de tip “fallback” şi 

de urgență, care susţin în mod direct furnizarea serviciilor ATM/ANS. 

(2) Sistemele operaţionale reprezintă acele sisteme utilizate ca sisteme de bază în 

furnizarea serviciilor de navigaţie aeriană.  

(3) Evaluarea conformităţii sistemelor operaţionale se aplică înainte de punerea lor în 

serviciu, conform Capitolului 8 al prezentei proceduri, şi pe parcursul duratei lor de viaţă, 

conform Capitolului 9. 

(4) Sistemele de rezervă reprezintă acele sisteme care fie sunt identice cu sistemele 

operaţionale, fie îndeplinesc aceleaşi funcţionalităţi şi respectă aceeaşi bază de 

reglementare aplicabilă acestora.  

(5) Sistemele de rezervă constituie parte integrantă a sistemelor supuse evaluării, alături 

de sistemele operaţionale, şi fac, împreună cu acestea, obiectul unei singure Declaraţii 

(CE) de verificare, şi deci a unui singur proces de autorizare de către AACR.  

(6) În situaţia în care sistemele de rezervă sunt puse în serviciu la o altă dată decât cele 

operaţionale, Declaraţia (CE) de verificare întocmită pentru sistemul în cauză trebuie 

actualizată în mod corespunzător acestei modificări şi o nouă autorizaţie trebuie emisă de 

către AACR. 

(7) Sistemele de tip “fallback” reprezintă acele sisteme care îndeplinesc parţial aceleaşi 

funcţionalităţi cu cele operaţionale, pentru perioade de timp limitate, în situaţiile în care nici 

sistemele operaţionale, nici cele de rezervă nu sunt disponibile.  

(8) Pentru aceste sisteme, furnizorii de servicii de navigaţie aeriană trebuie să identifice 

rolul acestora şi interfeţele lor cu sistemele operaţionale şi să stabilească aplicabilitatea 

cerinţelor de interoperabilitate după cum urmează: 
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a) dacă sistemul de tip „fallback” a fost fabricat cu scopul utilizării sale ca suport 

pentru ATM/ANS, acesta este considerat sistem EATMN distinct şi face obiectul 

autorizării AACR în mod corespunzător. Acest sistem trebuie să fie însoţit de 

Declaraţiile (CE) de conformitate sau adecvare la utilizarea dată, respectiv de 

verificare; 

b) dacă sistemul de tip „fallback” nu a fost fabricat cu scopul utilizării sale ca suport 

pentru ATM/ANS (eg. telefonie GSM), acesta nu face obiectul autorizării AACR. 

Pentru acest sistem trebuie totuşi întocmit şi transmis către AACR un dosar tehnic 

care trebuie să conţină dovezi relevante privind utilitatea sistemului în mediul 

ATM/ANS. 

(9) Sistemele de urgență reprezintă acele sisteme care asigură suportul pentru 

furnizarea serviciilor ATM/ANS atunci când sistemele operaţionale sau de 

rezervă nu sunt disponibile pentru perioade de timp îndelungate.  

(10) Pentru utilizarea acestora, furnizorii de servicii ATM/ANS trebuie să întocmească 

planuri de urgență ţinând seama de cerinţele privind continuitatea serviciilor şi de cerinţele 

de siguranţă. (ATM/ANS.OR.A.070)  

(11) Atunci când sistemele de urgență aparţin furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană 

care le utilizează, acestea fac obiectul autorizării AACR şi trebuie să fie însoţite de 

Declaraţii (CE) de verificare şi Dosare tehnice în mod corespunzător.  

(12) Atunci când sistemele de urgență aparţin altor entităţi (eg. organizaţii militare), 

acestea trebuie tratate conform procedurilor furnizorilor de servicii ATM/ANS privind 

utilizarea serviciilor/produselor externe. 

1.8.3 Sisteme „legacy” 

(1) Pentru sistemele EATMN puse în serviciu după data de 1 ianuarie 2017, data de 

punere în aplicare a Regulamentului (CE) 552/2004, aplicabilitatea cerinţelor de 

interoperabilitate este relevată în conţinutul Autorizaţiilor emise de AACR.  

(2) Regulamentul interoperabilităţii [Ref 2] distinge între sistemele puse în serviciu după 20 

octombrie 2005, în România după 1 ianuarie 2007, si cele puse în serviciu înainte de 

această dată, cele din urmă fiind supranumite, în contextul legislaţiei SES, ca sisteme 

„legacy”. 

(3) Modalitatea de demonstrare a respectării cerinţelor esenţiale de către sistemele 

„legacy”, în România, este similară proceselor privind evaluarea conformităţii sistemelor 

EATMN, şi conduce la Autorizarea acestor sisteme conform aceloraşi principii. 

(4) În vederea Autorizării sistemelor EATMN de tip „legacy”, furnizorii de servicii de 

navigaţie aeriană în cauză şi AACR pot agrea modificarea conţinutului Dosarului Tehnic 

prevăzut în prezenta procedură, dacă această măsură este considerată necesară şi este 

justificată în mod corespunzător.  
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CAPITOLUL 2. DETERMINAREA SISTEMELOR ŞI COMPONENTELOR 
EATMN 

(1) Furnizorii de servicii de navigaţie aeriană trebuie să determine care elemente din 

mediul tehnic şi operaţional local reprezintă componente şi sisteme EATMN pentru a îşi 

îndeplini obligaţiile privind verificarea conformităţii.  

(2) Odată ce au fost determinate sistemele şi componentele EATMN deţinute, furnizorii de 

servicii de navigaţie aeriană trebuie să întocmească şi să menţină actualizat un document 

corespunzător care stabileşte Reprezentarea EATMN la nivelul organizaţiei. 

(3) Reprezentarea EATMN ilustrează resursele furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană 

relevante din punct de vedere al interoperabilităţii, în conformitate cu cele 8 categorii de 

sisteme şi componentele lor şi trebuie să ofere o imagine stabilă a încadrării acestora în 

raport cu reprezentarea EATMN dată. 

(4) Reprezentarea EATMN trebuie modificată ori de câte ori sunt puse în serviciu sisteme 

noi ce presupun o nouă încadrare faţă de reprezentarea existentă. 

(5) Componentele sunt identificate prin norme de punere în aplicare a interoperabilităţii 

sau prin Specificaţii Comunitare.  

(6) Atunci când fabricanţii sau reprezentanţii lor autorizaţi stabiliţi în Uniunea Europeană 

pun pe piaţa UE produse care nu sunt identificate drept componente conform alin (5) de 

mai sus, însă, prin utilizarea lor, acestea influenţează în mod direct interoperabilitatea 

sistemelor EATMN, acestea sunt asimilate drept componente EATMN şi trebuie însoţite de 

Declaraţii (CE) de adecvare la utilizarea dată. 

(7) Furnizorii de servicii de navigaţie aeriană pot defini ei înşişi părţi din sistemele lor drept 

componente EATMN atunci când consideră această distincţie relevantă din punct de 

vedere al interoperabilităţii, putând solicita fabricanţilor acestor părţi de sistem Declaraţiile 

(CE) de adecvare la utilizarea dată corespunzătoare. 

(8) Până în prezent au fost definite doar un număr limitat de componente prin intermediul 

normelor de punere în aplicare a interoperabilităţii şi al Specificaţiilor comunitare.  

(9) Ţinând seama de acestea, fabricanţii şi furnizorii de servicii de navigaţie aeriană 

trebuie să îşi definească produsele şi echipamentele ATM faţă de componentele şi 

sistemele EATMN. 

(10) Realizarea unei reprezentări EATMN trebuie să ţină seama şi de: 

a) serviciile operaţionale oferite de furnizor (ACC, APP, TWR), amplasamentele 

echipamentelor şi modul în care sunt gestionate acestea ca bunuri; 

b) gama de produse ale fabricantului sau configuraţiile produselor realizate; 

c) constrângeri privind interfeţele între echipamente. 

(11) Fabricanţii emit o singură Declaraţie (CE) de conformitate sau de adecvare la 
utilizarea dată pentru un produs, indiferent câte componente conţine, pentru a oferi o 
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garanţie a conformităţii sau adecvării pentru utilizarea dată a acestuia din perspectiva 
funcţiei sau funcţiilor pe care le realizează. 

(12) Furnizorii de servicii ATM/ANS trebuie să emită o singură Declaraţie (CE) de 
verificare pentru un sistem pus în serviciu.  

(13) Totuşi, este posibil ca, în conformitate cu reprezentarea EATMN a organizaţiei, un 
sistem să acopere ca funcţionalitate mai multe categorii de sisteme EATMN. În această 
situaţie, din considerente practice, furnizorii de servicii de navigaţie aeriană pot să 
întocmească o singură Declaraţie (CE) de verificare pentru sistemul în cauză, indicând în 
mod clar care sunt categoriile de sistemele EATMN ale căror funcţionalităţi sunt acoperite. 

(14) Reprezentarea EATMN trebuie să conţină: 

a) o listă a sistemelor EATMN, realizată plecând de la cele 8 categorii de 
sisteme din Regulamentul (UE) nr. 2018/1139, Anexa VIII, art. 3, alin. 3.1; 

b) o scurtă descriere a fiecărui sistem care să includă: 

i. o reprezentare grafică a împărţirii sistemului în componente, a se 
vedea exemplul din figura de mai jos; 

ii. un scurt text privind principalele funcţionalităţi ale sistemului sau 
produsului. 

(15) Ghidul EUROCONTROL privind evaluarea conformităţii [Ref 20] oferă un număr de 
exemple de reprezentări EATMN.  

(16) Figura 2-1, de mai jos, prezintă, cu titlu de exemplu, o reprezentare EATMN. 

 

 
 

Figura 2-1. Exemplu de reprezentare EATMN 
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(17) Reprezentarea EATMN include o prezentare grafică clară, după modelul din prezenta 

procedură.  
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CAPITOLUL 3.  STABILIREA BAZEI DE REGLEMENTARE PENTRU 
EVALUAREA CONFORMITĂȚII 

(1) Baza de reglementare pentru evaluarea conformității constă din: 

a) baza propriu-zisă de reglementare, alcătuită din cerințele obligatorii prevăzute în  
regulamentele CE relevante; 

b) modalitățile de conformare, reprezentate de standardele și specificațiile utilizate în 
mod voluntar de fabricanți și/sau de furnizorii de servicii ATM/ANS pentru 
demonstrarea conformității cu cerințele regulamentare. 

(2) Prin bază de reglementare pentru evaluarea conformității, prezenta procedură se 
referă la cerințele aplicabile sistemului sau componentei supuse evaluării, relevante din 
punct de vedere al interoperabilității. Aceste cerințe includ cerințele esențiale (ER) și 
cerințele aplicabile din normele de punere în aplicare a interoperabilității (IR), sau cerințele 
esențiale din Regulamentul (UE) nr. 2018/1139. 

(3) Este posibil să existe și alte Reglementări aplicabile anumitor componente sau sisteme 
EATMN, precum Directivele 1999/5/EC (R&TTE), 2002/95/EC (ROHS), 2002/96/EC 
(WEEE),. Acestea nu fac însă obiectul evaluării conformității cu cerințele de 
interoperabilitate decât în condițiile menționate în Captiolul 1 al prezentei proceduri, 
articolul 1.8, paragraful 1.8.1. 

3.1 Determinarea cerințelor esențiale aplicabile 

(1) Rețeaua EATMN, sistemele acesteia și componentele lor trebuie să îndeplinească 
cerințele esențiale (ER) de interoperabilitate. 

(2) Cerințele esențiale aplicabile ATM/ANS sunt cele definite în  Regulamentului (UE) nr. 
2019/1139, anexa VIII. 

(3) Cerințele esențiale sunt obligatorii și trebuie luate în considerare de toate părțile 
interesate.  

(4) În mod special, fabricanții și furnizorii de servicii de navigație aeriană trebuie să 
determine cum se aplică cerințele esențiale fiecărei componente sau sistem.  

(5) Este posibil ca unei componente sau sistem să nu i se aplice toate aspectele unei 
cerințe esențiale întrucât acestea sunt foarte generale și cuprinzătoare, însă, nicio 
componentă sau sistem nu trebuie să fie în contradicție cu vreuna dintre cerințele 
esențiale. 

(6) Cerințele esențiale sunt considerate principii generale care trebuie să stea la baza 
realizării sistemelor, și nu cerințe tehnice de tipul celor specificate de furnizorii de servicii 
de navigație aeriană sau de producători în cadrul proceselor de proiectare sau achiziție. 

(7) Specificațiile Comunitare facilitează evaluarea cerințelor esențiale întrucât acestea 
conțin matrice de stabilire a corespondenței pentru fiecare cerință pentru care propun o 
modalitate de demonstrare a conformării.  

3.2 Determinarea normelor de punere în aplicare a interoperabilității (IR) relevante 

(1) Normele de punere în aplicare a interoperabilității (IR) conțin cerințe detaliate ce 
rafinează cerințele esențiale ale Regulamentului (UE) nr. 2019/1139. 
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(2) Fabricanții și furnizorii de servicii de navigație aeriană trebuie să identifice toate 
cerințele suplimentare prevăzute prin normele de punere în aplicare a interoperabilității 
aplicabile în raport cu componentele și/sau sistemele EATMN și să le precizeze în mod 
explicit în Declarațiile (CE) emise.  

(3) Anumite norme de punere în aplicare a interoperabilității conțin trimiteri la anumite 
standarde și practici recomandate ICAO sau standarde EUROCAE, adăugându-le astfel la 
baza de reglementare pentru evaluarea conformității cu cerințele de interoperabilitate. 

(4) Regulamentele care constituie norme de punere în aplicare a interoperabilității sunt 
dezvoltate în mod continuu, fiind astfel necesar ca fabricanții și furnizorii de servicii de 
navigație aeriană să urmărească evoluția bazei de reglementare pentru a menține 
conformarea cu cerințele de interoperabilitate pe întreaga durată de viață a componentelor 
și sistemelor EATMN. 

3.3 Stabilirea mijloacelor de conformare 

(1) Pentru a putea evalua conformitatea sistemelor și componentelor în raport cu cerințele 
esențiale, este necesar ca furnizorii de servicii de navigație aeriană să identifice 
documentele de referință relevante care conțin cerințe tehnice și operaționale, și să aplice 
pentru acestea metode adecvate de verificare. 

(2) Furnizorii de servicii de navigație aeriană trebuie să asigure trasabilitatea între 
documentele de referință selectate și cerințele esențiale a căror îndeplinire o 
demonstrează cu ajutorul acestor documente.  

(3) Ghidul EUROCONTROL pentru evaluarea conformității identifică 7 tipuri de documente 
ce pot constitui mijloc de conformare cu cerințele esențiale, respectiv: 

a) Specificațiile comunitare publicate în Jurnalul Oficial al UE; 

b) materialele EASA; 

c) documentele ICAO; 

d) standardele europene (EN); 

e) documentele EUROCONTROL (specificații, concepte de operare etc.); 

f) documentele EUROCAE (standarde tehnice ED); 

g) documentele furnizorilor de servicii de navigație aeriană (specificații tehnice 
interne). 

(4) Specificațiile Comunitare sunt acceptate ca mijloace de conformare iar utilizarea lor 
acordă fabricanților și furnizorilor de servicii de navigație aeriană prezumția de conformare 
cu cerințele de interoperabilitate relevante acoperite de aceste documente.  

(5) Trebuie atrasă atenția asupra faptului că astfel de Specificații Comunitare pot să nu 
acopere toate cerințele aplicabile componentei sau sistemului în cauză.  

(6) În această situație trebuie prezentate alte dovezi de conformare cu cerințele 
neacoperite de Specificațiile Comunitare alese.  

(7) Celelalte documente enumerate la alin. (3) de mai sus trebuie să fie însoțite de 
justificări care să arate cum anume respectarea lor demonstrează că sunt îndeplinite 
cerințele ce alcătuiesc baza de reglementare aplicabilă. 

(8) Acolo unde există Specificații Comunitare pentru anumite componente sau sisteme 
EATMN, este recomandat ca acestea să fie utilizate în scopul demonstrării conformității. 
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Acestea nu sunt însă obligatorii, fabricanții sau furnizorii de servicii de navigație aeriană 
putând opta pentru folosirea altor mijloace de conformare, cu condiția să ofere justificările 
necesare. 
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CAPITOLUL 4.  DEMONSTRAREA CONFORMĂRII CU CERINȚELE DE 
INTEROPERABILITATE 

(1) Verificarea conformării cu baza de reglementare pentru evaluarea conformității 
presupune verificarea conformării cu baza propriu-zisă de reglementare și cu mijloacele de 
conformare identificate. Aceasta presupune: 

a. evaluarea conformării sistemului sau componentei cu  cerințele esențiale; și 

b. evaluarea conformării sistemului sau componentei cu  cerințele din normele de 
punere în aplicare a interoperabilității. 

(2) Evaluarea conformității sistemului sau componentei cu cerințele esențiale înseamnă 
prezentarea de către furnizorii de servicii ATM/ANS și de către fabricanți a unor argumente 
conform cărora sistemele sau componentele au fost proiectate, respectiv instalate, astfel 
încât să asigure interoperabilitatea în mediul tehnic și/sau operațional.  

(3) Fabricanții trebuie să documenteze aceste argumente și să indice cerințele esențiale 
respectate de produsele lor în Declarațiile (CE) de conformitate sau de adecvare la 
utilizarea dată emise.  

(4) Furnizorii de servicii ATM/ANS trebuie să documenteze aceste argumente în Dosarele 
tehnice și să indice cerințele esențiale respectate de sistemele în cauză în Declarațiile 
(CE) de verificare emise.  

(5) În sensul alin. (4) de mai sus, furnizorii de servicii ATM/ANS folosesc Matricea de 
conformare din Anexa 1 la prezenta procedură. 

(6) Verificarea conformării cu baza de reglementare pentru evaluarea conformității poate fi 
urmată de inspecții și/sau de alte modalități de testare, în conformitate cu prevederile 
documentelor utilizate ca mijloc de conformare. 

(7) Rezultatele acestor inspecții și/sau teste trebuie indicate corespunzător în matricele 
incluse în Dosarul Tehnic. 

(8) În situația în care pentru o componentă sau un sistem EATMN a fost emis un certificat 
în baza Regulamentului (UE) nr. 2019/1139 iar certificatul include o demonstrație că sunt 
îndeplinite cerințele esențiale, precum și cerințele aplicabile ale normelor de punere în 
aplicare a interoperabilității, atunci trebuie considerate îndeplinite cerințele referitoare la 
Declarația (CE) de conformitate sau la Declarația (CE) de adecvare la utilizarea dată, în 
cazul componentei, sau cele referitoare la Declarația (CE) de verificare, în cazul 
sistemului. 

(9) Certificatele emise în baza Regulamentului (UE) nr. 2019/1139 fac parte din conținutul 
Dosarului Tehnic. 

(10) Unele dintre normele de punere în aplicare a interoperabilității  conțin cerințe detaliate 
pentru modul în care trebuie desfășurate activitățile de evaluare a conformității, atât de 
către fabricanți,  cât și de către furnizorii de serivicii de navigație aeriană.  

(11) Acolo unde cerințele esențiale sunt completate de astfel de cerințe, fabricanții și 
furnizorii de servicii de navigație aeriană trebuie să cuprindă în Declarațiile (CE) emise și 
în Dosarul tehnic argumente conform cărora sistemul sau componenta au fost evaluate în 
conformitate cu aceste cerințe, inclusiv referințe la documentele de verificare și testare 
rezultate ca urmare a activităților desfășurate. 
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(12) În sensul alin. (11) de mai sus, furnizorii de servicii ATM/ANS folosesc modelul din 
Anexa 1 la prezenta procedură pentru a realiza matrice de conformare similare, ținând 
seama de textul regulamentelor aplicabile. 

4.1 Condiții pentru verificarea conformării 

(1) Unele dintre normele de punere în aplicare a interoperabilității conțin cerințe care 
trebuie îndeplinite de furnizorii de servicii ATM/ANS anterior desfășurării sarcinilor de 
verificare a conformității sistemelor cu cerințele de interoperabilitate.  

(2) Cerințele la care se face referire în alin. (1) se regăsesc, de regulă, anexate la normele 
de punere în aplicare a interoperabilității. Aceste cerințe acoperă metodele de raportare, 
integritatea profesională a personalului responsabil cu verificarea sistemelor, pregătirea 
acestuia, imparțialitatea etc.  

(3) În ducerea la îndeplinire a sarcinilor de evaluare a conformității sistemelor, furnizorii de 
servicii de navigație aeriană trebuie să delimiteze clar și obiectiv responsabilitățile lor în 
ceea ce privește verificarea sistemelor și întocmirea Declarațiilor (CE) de verificare pentru 
acestea de alte responsabilități legate de elaborarea cerințelor și specificațiilor pentru 
aceste sisteme, proiectarea, dezvoltarea și/sau integrarea lor în mediul operațional sau 
alte activități privind sistemele în cauză.  

(4) În sensul alin. (3) de mai sus, trebuie ca în componența echipelor formate în scopul 
verificării sistemelor să fie numite persoane care să nu fi fost implicate în procesele 
enumerate de realizare a sistemului, asigurându-se astfel independența față de sistemul 
verificat.   

(5) Pentru fiecare activitate de verificare a conformității, furnizorii de servicii ATM/ANS 
trebuie să stabilească și să documenteze un plan de verificare care să includă cel puțin 
informații cu privire la: 

a) mediul de testare; 

b) testele necesar a fi efectuate pentru demonstrarea conformității;  

c) echipamentele de testare necesare efectuării verificării sistemului; 

d) resursele umane necesare verificării sistemului în cauză, inclusiv calificările și 
competențele necesare personalului implicat. 

(6) Supervizarea îndeplinirii acestor prevederi de către furnizorii de servicii ATM/ANS din 
România este realizată în cadrul proceselor de supervizare desfășurate de AACR, 
conform PIAC-ATM/ANS, Partea a II-a. 

4.2 Procedura de verificare a unui sistem 

(1) În conformitate cu Anexa IV a Regulamentului (CE) nr 552/2004, verificarea sistemelor 

reprezintă procedura prin care un furnizor de servicii ATM/ANS verifică și certifică faptul că 

un sistem se conformează cu cerințele esențiale  și că poate fi pus în serviciu. 

(2) Procedura pentru verificarea conformității sistemului trebuie să urmărească 

următoarele aspecte: 

a) concepția generală; 

b) dezvoltarea și integrarea sistemului, în special împreună cu montajul 

componentelor și corecțiilor generale; 
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c) integrarea sistemului în mediul operațional; 

d) dispozițiile specifice pentru întreținerea sistemului, dacă este cazul. 

(3) Fiecare furnizor de servicii de navigație aeriană trebuie să dezvolte o asemenea 

procedură internă prin care să examineze conformarea sistemului cu cerințele de 

interoperabilitate aplicabile. Rezultatele consolidate și evidențele constatate sunt incluse în 

dosarul tehnic și declarate în Declarația (CE) de verificare a sistemelor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPAȚIU LĂSAT LIBER INTENȚIONAT 
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CAPITOLUL 5.  CONȚINUTUL DECLARAȚIEI (CE) DE CONFORMITATE 
SAU DE ADECVARE LA UTILIZAREA DATĂ 

(1) Pentru componentele identificate prin intermediul unei norme de punere în aplicare a 

interoperabilității sau a unei Specificații Comunitare utilizate pentru demonstrarea 

conformării cu cerințele de interoperabilitate aplicabile, fabricanții trebuie să emită o 

Declarații (CE) de conformitate (DoC). 

(2) Pentru toate celelalte cazuri, fabricanții trebuie să emită Declarații (CE) de adecvare la 

utilizarea dată (DSU). 

(3) Declarațiile (CE) de conformitate sau de adecvare la utilizarea dată sunt documente 

oficiale care trebuie să demonstreze că acele componente pe care le însoțesc îndeplinesc 

baza de reglementare privind interoperabilitatea. 

(4) Acestea trebuie să conțină indicații clare privind cerințele aplicabile față de care s-a 

efectuat evaluarea conformității, precum și trimiteri clare la secțiunile relevante din 

Specificațiile comunitare utilizate ca mijloace de conformare. Trasabilitatea acestor cerințe 

poate fi reprezentată sub forma unei matrice. 

(5) Declarațiile (CE) de conformitate sau de adecvare la utilizarea dată trebuie să fie 

redactate în aceeași limbă cu a instrucțiunilor și trebuie să conțină: 

a) trimiteri la regulamentele aplicabile (baza de reglementare), inclusiv titlurile și 

numerele acestora; 

b) numele și adresa complete ale fabricanților sau ale reprezentanților autorizați ai 

acestora stabiliți în Comunitate (în cazul reprezentanților autorizați și numele 

complet al societății înregistrate); 

c) descrierea componentei, într-un nivel de detaliu suficient pentru a se înțelege care 

sunt funcțiile principale ale acesteia în mediul tehnic în care este integrată și care 

sunt interfețele ei cu mediul extern. Această descriere trebuie să includă și o 

denumire practică a componentei; 

d) descrierea procedurii utilizate pentru declararea conformității sau adecvării la 

utilizarea dată, cu menționarea implicării Organismelor notificate în activitățile de 

verificare, dacă este cazul, și al proceselor de calitate utilizate; 

e) toate cerințele relevante îndeplinite de componentă (așa cum decurg din mijloacele 

de conformare identificate) și limitările acesteia. În cadrul acestui criteriu trebuie să 

fie menționați și indicatorii de performanță stabiliți pentru componenta în cauză; 

f) acolo unde este cazul, numele și adresa complete ale Organismelor notificate 

implicate și data certificatului de examinare, durata și condițiile valabilității 

certificatului; 

g) trimiteri la Specificațiile comunitare utilizate, dacă este cazul; 

h) data și semnătura persoanei împuternicite să reprezinte fabricantul în relații 

contractuale în Comunitate, incluziv poziția ocupată și/sau titulatura acesteia.  



PIAC-ATM/ANS Partea III                 AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ 

Capitolul 5                                         Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă 

 

 
2019 5-2 Ediţia 1 

  

(6) Un model pentru întocmirea Declarațiilor (CE) de conformitate este prezentat în Anexa 

2. 

(7) Un model pentru întocmirea Declarațiilor (CE) de adecvare la utilizarea dată este 

prezentat în Anexa 3. 

SPAȚIU LĂSAT LIBER INTENȚIONAT 
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CAPITOLUL 6.  CONȚINUTUL DOSARULUI TEHNIC 

(1) Întocmirea dosarului tehnic începe odată cu identificarea locului sistemului EATMN, în 

conformitate cu Reprezentarea EATMN realizată la nivelul furnizorului de servicii 

ATM/ANS și cu stabilirea bazei de reglementare aplicabilă acestuia.  

(2) Aceste elemente, enumerate la alin. (1) de mai sus, sunt cuprinse în Dosarul tehnic 

într-un mod care să asigure trasabilitatea între conținutul acestui dosar și cerințele utilizate 

pentru evaluarea conformității. 

(3) Dosarul tehnic trebuie să conțină: 

a) o referință clară la Declarația (CE) de verificare pe care o însoțește; 

b) matricele de conformare cu cerințele de interoperabilitate, completate conform 

modelului din Anexa 1; 

c) referințe clare la documentele de verificare și testare (Factory Acceptance Test-

FAT, Site Acceptance Test-SAT și alte măsurători relevante pentru fiecare caz în 

parte), inclusiv rezultate ale acestora, relevante pentru stabilirea conformității 

sistemului cu cerințele esențiale și specifice din normele de punere în aplicare a 

interoperabilității aplicabile; 

d) lista componentelor integrate și Declarațiile (CE) de conformitate sau adecvare la 

utilizarea dată emise pentru acestea, în original sau în copie conform cu originalul, 

cu indicarea locului acestor componente în reprezentarea EATMN; 

e) copii ale Certificatelor emise în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2019/1139; 

f) documentele care descriu sistemul din punct de vedere al configurației hardware 

(inclusiv schema bloc) și software și condițiile și limitele de utilizare ale acestuia; 

g) referințe ale părților relevante ale specificațiilor tehnice și ale Specificațiilor 

Comunitare utilizate ca mijloace de conformare cu baza de reglementare și 

justificări adecvate privind modul în care respectarea acestora demonstrează 

conformitatea cu cerințele de interoperabilitate; 

h) acolo unde a fost implicat un Organism notificat, certificatele de examinare și/sau 

de verificare emise de acesta, cu semnăturile necesare, care demonstrează că 

sistemul se conformează cu baza de reglementare și care menționează, dacă este 

cazul, eventuale limitări sau rezerve; 

i) referințe privind condițiile de siguranță (cf ATM/ANS.AR.C.035  al Regulamentului 

de punere în aplicare (UE) nr. 2017/373). 

j) Evidențe privind pregătirea și autorizarea corespunzătoare a personalului ATSEP,  

conform reglementărilor specifice aplicabile. 

k) Avize de amplasare a sistemului respectiv, inclusiv avizul AACR pentru construcții 

în zone cu servituți aeronautice (dacă este cazul), împreună cu suprafețele și 

zonele de protecție ale mijloacelor CNS și meteorologice (dacă este cazul), inclusiv 
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zonele de protecție adiționale aferente comunicațiilor precum și traseele cablurilor 

subterane sau supraterane. (daca este cazul); 

l) Autorizația de utilizare frecvență radio aeronautică a sistemului CNS respectiv, 

emisă de AACR și licență radio emisă de ANRCTI – în copie (dacă este cazul) 

m) Buletinele de verificare metrologică pentru instrumentele și aparatele de măsură și 

control ale sistemului respectiv (dacă este cazul) 

(4) Dosarul tehnic trebuie menținut la zi față de orice modificare apărută la nivelul bazei de 

reglementare sau al configurației sistemului, conform Capitolului 9 al prezentei proceduri. 

(5) Este recomandat ca dosarul tehnic să conțină, pe cât posibil, trimiteri la documente 

publice. 

(6) Dosarul tehnic trebuie să ofere o imagine a procedurii utilizate pentru verificarea 

conformității, în timp ce rezultatele acestei verificări trebuie menționate în Declarația (CE) 

de verificare. 

(7) Furnizorii de servicii de navigație aeriană pun în serviciu componente EATMN care nu 

au fost achiziționate direct de la fabricanții lor sau de la reprezentanții autorizați ai acestora 

în Uniunea Europeană, numai dacă componentele EATMN sunt însoțite de Declarații (CE) 

de conformitate sau de adecvare la utilizarea dată, emise de fabricanți sau de către 

reprezentanții autorizați ai acestora în Uniunea Europeană. 
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CAPITOLUL 7.  CONȚINUTUL DECLARAȚIEI (CE) DE VERIFICARE 

(1) După întocmirea dosarului tehnic, furnizorul de servicii de navigație aeriană elaborează 

Declarația (CE) de verificare a sistemului, utilizând modelul din Anexa 4 la prezenta 

procedură. 

(2) Declarația (CE) de verificare este un document separat de Dosarul tehnic dar aflat într-

o strânsă legătură cu acesta, alcătuind împreună documentația de interoperabilitate. 

(3) Declarația (CE) de verificare conține: 

a) trimiteri la baza de reglementare aplicabilă 

b) numele și adresa complete ale furnizorului de servicii de navigație aeriană și 

amplasamentul explicit al sistemului, acolo unde acestea nu coincid 

c) o scurtă descriere a sistemului, plecând de la identificarea locului acestuia în 

conformitate cu reprezentarea EATMN 

d) descrierea procedurii utilizate pentru emiterea declarației (CE) de verificare, de la 

stabilirea cerințelor privind proiectarea sistemului până la testarea componentelor, 

instalarea și testarea sistemului cu cerințele bazei de reglementare 

e) acolo unde este cazul, numele și adresa complete ale Organismului notificat, 

implicat în activitățile de verificare 

f) trimiteri la dosarul tehnic și la documentele relevante conținute de acesta 

g) trimiteri la alte autorizații/licențe/certificate emise în legătură cu sistemul 

h) trimiteri la Specificațiile comunitare utilizate, acolo unde este cazul, sau la alte 

specificații tehnice utilizate în emiterea declarației 

i) oricare cerințe provizorii sau permanente cu care trebuie să se conformeze 

sistemul, în special condițiile și limitele de utilizare ale acestuia 

j) durata valabilității declarației sau, în situația în care aceasta este pe durată 

nelimitată, o afirmație în acest sens. Valabilitatea declarației trebuie stabilită în 

raport cu durata de viață a sistemului. 

k) data și semnătura persoanei împuternicite să reprezinte furnizorul de servicii de 

navigație aeriană, incluziv poziția ocupată și/sau titulatura acesteia. 
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CAPITOLUL 8.  AUTORIZAREA SISTEMELOR 

(1) Furnizorii de servicii ATM/ANS pun în serviciu și utilizează numai sisteme autorizate de 

AACR, în conformitate cu prevederile prezentei proceduri. 

(2) Anterior punerii în serviciu a unui sistem EATMN, furnizorii de servicii ATM/ANS din 

România trebuie să transmită către AACR o cerere de autorizare a sistemului în cauză, 

împreună cu Declarația (CE) de verificare și Dosarul tehnic care o însoțește și să 

urmărească desfășurarea proceselor prezentate în prezenta procedură, în părțile ce le 

revin. 

(3) Documentația menționată în alin. (2) de mai sus trebuie transmisă către AACR cu cel 

puțin 45 de zile calendaristice înainte de data planificată pentru punerea în serviciu a 

sistemului. 

(4) AACR autorizează sistemele în termenul precizat la articolul (3) de mai sus, dacă și 

numai dacă complexitatea acestora nu impune activități suplimentare, refacerea 

documentației sau finalizarea altor activități a căror desfășurare nu se află în 

responsabilitatea AACR. 

(5) În cazul sistemelor complexe, furnizorul de servicii ATM/ANS  informează în scris 

AACR, în timp util, cu privire la intenția de punere în serviciu a acestor sisteme. 

(6) În cazul menționat la alin. (5), furnizorul de servicii ATM/ANS și AACR trebuie să 

mențină o corespondență regulată pe toată durata implementării sistemului, în scopul 

autorizării sistemului conform prezentei proceduri. 

(7) Pentru facilitarea procesului de autorizare, furnizorul de servicii ATM/ANS poate 

transmite, în avans față de perioada prevăzută la alin. (3), către AACR oricare părți ale 

Dosarului tehnic sau documente intermediare relevante. 

(8) AACR evaluează documentația primită împreună cu cererea de autorizare, în scopul 

stabilirii dacă Declarația (CE) de verificare și Dosarul tehnic respectă cerințele prezentei 

proceduri. 

(9) În scopul evaluării menționate la alin. (8), AACR poate solicita oricare alt document 

suplimentar pe care îl consideră relevant pentru autorizarea sistemului în cauză. 

(10) În cazul în care, în urma evaluării documentației primite, AACR identifică erori sau 

lipsuri în ceea ce privește identificarea bazei de reglementare aplicabile, conținutul 

Declarației (CE) de verificare sau al Dosarului tehnic, sau stabilește ca fiind necesare și 

alte documente, aceasta solicită, în scris, furnizorului de servicii de navigație aeriană în 

cauză, refacerea documentației eronate sau completarea acesteia cu documentele 

identificate ca relevante.  

(11) În cazul în care AACR consideră că documentația primită este completă și corect 

întocmită, aceasta poate planifica o inspecție la amplasament în vederea autorizării 

sistemului, în conformitate cu procesele descrise în PIAC-ATM/ANS, Partea a II-a, 

ediția în vigoare.  
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Exemple de situații în care AACR poate considera necesară efectuarea unei inspecții la 

amplasament în vedere autorizării unui sistem, fără ca lista să se limiteze la acestea: 

a) sistemul în cauză este primul de acest tip instalat de furnizorul de servicii de 

navigație aeriană; 

b) tehnologia utilizată este nouă;  

c) arhitectura sistemului este complexă și/sau distribuită, caz în care pot fi alese 

pentru inspecție toate sau numai cele mai semnificative amplasamente; 

d) din analiza documentației tehnice rezultă necesitatea efectuării unor verificări 

suplimentare la amplasament. 

(12) În cazul în care echipa de inspecție constată ca fiind necesară întreprinderea unor 

acțiuni corective din partea furnizorului de servicii ATM/ANS în cauză, AACR transmite 

acestuia raportul de inspecție aferent și solicită propunerea unor măsuri în acest sens, 

întrerupând procesul de autorizare până la remedierea celor constatate. 

(13) În cazul în care rezultatul inspecției confirmă îndeplinirea de către sistem și de către 

furnizorul de servicii ATM/ANS în cauză a tuturor cerințelor bazei de reglementare 

identificate, AACR întocmește raportul de evaluare în vederea autorizării punerii în serviciu 

și exploatare, și emite Autorizația sistemului. 

(14) Autorizația sistemului trebuie să menționeze în mod explicit următoarele: 

a) numele și adresa complete ale AACR; 

b) numele și adresa complete ale beneficiarului; 

c) sistemul autorizat și amplasamentul explicit al acestuia; 

d) baza legală pentru emiterea autorizației; 

e) baza de reglementare față de care a fost evaluată conformitatea sistemului; 

f) raportul de evaluare și oricare alte rapoarte de inspecție relevante întocmite 

de AACR ca urmare a evaluării sistemului în vederea punerii în serviciu; 

g) condițiile și limitele de utilizare ale sistemului; 

h) valabilitatea autorizației sau, în situația în care aceasta este pe durată 

nelimitată, o precizare în acest sens; 

i) condiții pentru menținerea valabilității autorizației; 

j) responsabilitatea beneficiarului de a menține conformarea sistemului cu 

cerințele aplicabile și cu condițiile Autorizației, în condițiile precizate la 

capitolul 9. 

(15) Autorizațiile sunt emise sub semnătura Directorului General al AACR pe baza 

raportului de evaluare în vederea autorizării punerii în serviciu și exploatare întocmit de 

către structura de supervizare a serviciilor ATM/ANS din AACR și sunt avizate din punct 

de vedere juridic. 

(16) Un model de Autorizație a unui sistem EATMN este oferit în Anexa 5. 
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(17) Prin Autorizații, AACR confirmă faptul că a evaluat conținutul Declarației (CE) de 

verificare și al Dosarului tehnic, transmise împreună cu solicitarea de autorizare, și că 

acceptă aceste documente ca fiind complete și corect întocmite.  

(18) AACR nu se poate substitui furnizorului de servicii ATM/ANS, în ceea ce privește 

sarcinile acestuia privind evaluarea conformității sistemelor cu cerințele de 

interoperabilitate.  

(19) Răspunderea evaluării corecte a conformității sistemelor cu cerințele de 

interoperabilitate revine în totalitate furnizorilor de servicii ATM/ANS. 

(20) În scopul menținerii valabilității Autorizației emise de AACR, furnizorii de servicii 

ATM/ANS trebuie să urmărească evoluția bazei de reglementare pentru a actualiza în mod 

continuu conținutul Dosarului tehnic și al Declarației (CE) de verificare pentru a reflecta în 

orice moment conformarea cu cerințele de interoperabilitate aplicabile, conform Capitolului 

9 al prezentei proceduri.  

(21) Furnizorii de servicii ATM/ANS pot efectua modificări ale sistemelor EATMN 

autorizate de AACR numai în condițiile PIAC-ATM/ANS, Partea a IV-a, ediția în vigoare.  

(22) O autorizație emisă pentru un sistem își menține valabilitatea în condițiile menținerii 

conformității sistemului, în conformitate cu prevederile Capitolului 9 al prezentei proceduri. 

 

 

 

SPAȚIU LĂSAT LIBER INTENȚIONAT 
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CAPITOLUL 9.  MENȚINEREA CONFORMITĂȚII 

(1) Dosarul tehnic, Declarațiile (CE) de conformitate sau de adecvare la utilizarea dată și 
Declarațiile (CE) de verificare trebuie păstrate de către furnizorii de servicii de navigație 
aeriană pe întreaga durată de viață a sistemului.  

(2) Documentele menționate la alin. (1) trebuie să fie accesibile întregului personal implicat 
în punerea în serviciu, operarea și întreținerea sistemului.  

(3) În situația actualizării documentelor menționate la alin. (1), personalul implicat trebuie 
informat în cel mai scurt timp posibil cu privire la modificările apărute. 

(4) Producătorii de sisteme și componente EATMN urmăresc, pe întreaga durată în care 
se derulează procesul de achiziție cu un furnizor de servicii ATM/ANS, evoluția bazei de 
reglementare pentru evaluarea conformității.  

(5) În situația de la alin. (5), în cazul în care nu poate fi garantată conformarea 
componentei sau sistemului cu cerințele esențiale sau cu cele prevăzute prin normele de 
punere în aplicare a interoperabilității, AACR va întreprinde demersurile necesare astfel 
încât Comisia Europeană să fie notificată asupra incertitudinii privind conformitatea, pentru 
ca aceasta să se pronunțe cu privire la utilizarea componentei sau sistemului în cauză. 

(6) Documentația de interoperabilitate, respectiv Declarațiile (CE) de conformitate sau de 
adecvare la utilizarea dată, Declarațiile (CE) de verificare și Dosarele tehnice, trebuie 
actualizate ori de câte ori: 

a) termenele pentru care au fost emise declarațiile sau certificatele (în cazul 
Organismelor notificate) sunt depășite; 

b) termenii și condițiile de utilizare sunt modificați; 

c) sistemul este modernizat; 

d) constatările din timpul auditurilor AACR indică necesitatea luării acestor 
măsuri. 

(7) Anterior modernizării sistemelor aflate în operare, furnizorii de servicii ATM/ANS 
trebuie să analizeze impactul acestora asupra caracteristicilor operaționale ale sistemelor. 

(8) Modificarea caracteristicilor operaționale trebuie analizată din următoarele 
perspective: 

a) afectarea bazei de reglementare pentru evaluarea conformității;  

b) modificarea tehnică a sistemului; 

c) modificarea furnizării serviciilor de trafic aerian de către controlorii de trafic aerian și 
impactul modificării asupra utilizatorilor spațiului aerian. 

9.1 Afectarea bazei de reglementare pentru evaluarea conformității 

(1) Baza de reglementare pentru evaluarea conformității unui sistem este afectată dacă: 

a) este adoptată sau amendată o normă de implementare a interoperabilității care 
include noi cerințe aplicabile sistemului. 

b) sunt introduse  funcționalități noi pentru care există cerințe care nu au fost luate în 
considerare la verificarea sistemului sau sunt aduse modificării reprezentării EATMN. 
Spre exemplu, implementarea unei noi componente necesită din partea furnizorului de 
servicii ATM/ANS demonstrarea conformării cu o bază de reglementare pentru 
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evaluarea conformității extinsă ce include norme de implementare adiționale aplicabile 
noii componente. 

(2) Actualizarea Declarației (CE) de verificare și a Dosarului tehnic de către furnizorii de 
servicii ATM/ANS, precum și emiterea unei Autorizații pentru sistemul modernizat de către 
AACR, sunt activități necesare în cazul oricăror modificări aduse bazei de reglementare 
pentru evaluarea conformității, fie prin introducerea de noi prevederi, fie prin modificarea 
prevederilor deja existente, care sunt de natură a afecta caracteristicile operaționale ale 
sistemului. 

9.2 Modificarea tehnică a sistemului 

(1) În condițiile în care baza de reglementare nu suferă modificări, atunci modificarea 
caracteristicilor operaționale trebuie analizată din punct de vedere al modificării tehnice a 
sistemului.  

(2) În sensul alin. (1) de mai sus, modificarea caracteristicilor operaționale este analizată 
în funcție de: 

a) funcționalitatea, performanța, interacțiunea cu utilizatorul și compunerea sistemului; 

b) impactul modernizării asupra Reprezentării EATMN a sistemului. 

(3) Dacă sistemului îi sunt adăugate componente noi pentru îndeplinirea unor 
funcționalități noi, atunci Declarația (CE) de verificare și Dosarul tehnic trebuie actualizate 
și trebuie emisă o nouă Autorizație de către AACR. 

(4) Dacă, însă, sistemului îi este înlocuită o componentă cu o altă componentă identică, 
doar dosarul tehnic trebuie actualizat și nu este necesară reautorizarea sistemului. 

(5) Analiza modificării caracteristicilor operaționale luând în considerare impactul 
modernizării asupra Reprezentării EATMN presupune evaluarea modificării încadrării 
sistemului în Reprezentarea EATMN ca urmare a modernizării. În cazul în care aceasta 
necesită o modificare, atunci Declarația (CE) de verificare și Dosarul tehnic trebuie 
actualizate și o nouă Autorizație trebuie emisă de către AACR. 

9.3 Impactul modificării asupra furnizării serviciilor ATM/ANS și/ sau asupra 
utilizatorilor spațiului aerian 

(1) Dacă nu sunt modificate caracteristicile tehnice ale sistemului, atunci modificarea 
caracteristicilor operaționale trebuie analizată din punct de vedere al impactului asupra 
furnizării serviciilor ATM/ANS și respectiv efectul modificării asupra utilizatorilor spațiului 
aerian. 

(2) Dacă controlorii de trafic aerian și utilizatorii spațiului aerian constată modificări la 
nivelul serviciilor prestate de furnizorii de servicii ATM/ANS, rezultate în urma modernizării 
unui sistem EATMN, atunci Declarația (CE) de verificare și Dosarul tehnic trebuie 
actualizate și trebuie emisă o nouă Autorizație de către AACR. 

(3) Modificările care pot avea un impact asupra furnizării și utilizării serviciilor ATM/ANS 
pot fi: 

a) introducerea unor cerințe adiționale pentru avionică; 

b) introducerea unor proceduri operaționale modificate incluzând proceduri de zbor 
revizuite sau frazeologie; 

c) modificarea interfețelor cu serviciile CNS. 
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(4) Analiza modificării caracteristicilor operaționale ale unui sistem EATMN, în cazul unei 
modernizări conform paragrafelor de la 9.1 la 9.3 trebuie documentată și pusă la dispoziția 
AACR în cadrul proceselor de supervizare. 

(5) Figura de mai jos ilustrează modul în care trebuie desfășurată analiza modificărilor 
caracteristicilor operaționale pentru un sistem. 

 

 

 

 

Figura 9-1. Analiza modificării caracteristicilor operaționale 
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CAPITOLUL 10.  METODOLOGIA DE INSPECȚIE PENTRU EVALUAREA 
ÎNDEPLINIRII CERINȚELOR DE INTEROPERABILITATE 
 
(1) Stabilirea obiectivului și domeniului de aplicare a inspecției 
 

(a) Obiectivul inspecției constă în verificarea conformării elementului supus inspectării 
în raport cu cerințele de reglementare aplicabile.  

(b) Domeniul inspecției reprezintă obiectul inspectat, cum ar fi componente, sisteme 
funcționale, elemente de proces, proces, inter relaționare de procese. 

 
(2) Stabilirea criteriilor și a duratei inspecției 
 

(a) Criteriile de inspecție reprezintă cerințele aplicabile obiectului supus inspecției și 
sunt stabilite de către fiecare inspector aeronautic în parte, responsabil pe domeniul 
său de competență, atunci când îndeplinește și rolul de coordonator al echipei de 
inspecție. Coordonatorul echipei de inspecție înaintează criteriile de inspecție și durata 
activității de inspecție spre informare către furnizorul de servicii. 

(b) Furnizorul de servicii este informat despre:  
1) intenția desfășurării unei inspecții; 

2) criteriile de inspecție și durata activității de inspecție; 

3) planul de inspecție; 

4) necesitatea pregătirii de către acesta a unor date/informații specifice. 

(c) În cazul în care situația impune (natura/complexitatea obiectului inspectat, 
indisponibilitatea inspectorilor aeronautici), activitatea de inspecție poate fi desfășurată 
de o singură persoană. 

 
(3) Desfășurarea inspecției pentru evaluarea îndeplinirii cerințelor de interoperabilitate 

 
         (a) Ședința de deschidere 
 

(1) Ședință de deschidere poate fi desfășurată în cazul în care activitatea de 
inspecție pentru evaluarea îndeplinirii cerințelor de interoperabilitate implică un 
număr mare de persoane/compartimente din partea furnizorului de servicii, nefiind 
neapărat necesară prezența personalului de conducere. Ședința de deschidere 
poate fi omisă în cazul în care domeniul de aplicare al inspecției pentru evaluarea 
îndeplinirii cerințelor de interoperabilitate este restrâns. 

(2) Scopul Ședinței de deschidere este: 
a) de introducere a echipei de inspecție pentru evaluarea îndeplinirii cerințelor 
de interoperabilitate; 

b) de prezentare a modului în care va fi realizată inspecția pentru evaluarea 
îndeplinirii cerințelor de interoperabilitate; 

c) de confirmare a Planului de inspecție pentru evaluarea îndeplinirii cerințelor 
de interoperabilitate; 

d) de informare a modului de prezentarea a constatărilor pe durata desfășurării 
inspecției pentru evaluarea îndeplinirii cerințelor de interoperabilitate; 
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e) de oferire a oportunității furnizorului de servicii de a clarifica aspecte privind 
desfășurarea inspecției pentru evaluarea îndeplinirii cerințelor de 
interoperabilitate.  

 
        (b) Colectarea dovezilor  
 

(1) Pe durata verificării conformării elementului inspectat cu cerințele de 
reglementare aplicabile sunt colectate dovezi verificabile.  

(2) Metodele utilizate de echipa de inspecție pentru colectarea evidențelor pot 
include: 

a) interviurile cu personalul cu atribuții domeniului inspectat pentru obținerea 
informațiilor referitoare la funcționarea componentelor, modalitatea de acces la 
diverse baze de date, la o anumită documentație; 

b) observarea funcționării componentei/ sistemului, pentru obținerea de 
evidențe asupra funcționării corespunzătoare conform cerințelor aplicabile;  

c) efectuarea de testări ale componentei/ sistemului, de către reprezentanții 
furnizorului de servicii și în prezența inspectorilor aeronautici, pentru obținerea 
de dovezi asupra conformării acestora cu specificațiile menționate în proceduri 
documentate sau alte documente relevante, după caz; 

d) analiza de date/ baze de date/ informații/ documentații, pentru obținerea de 
informații asupra parametrilor de funcționare ai componentelor/ sistemelor. 

 
         (c) Constatările inspecției  

 
(1) Pe parcursul inspecției, fiecare membru al echipei de inspecție colectează 
dovezi privind conformarea cu cerințele. Dovezile obținute pot indica conformitatea 
ori neconformitatea furnizorului de servicii inspectat în raport cu criteriile de 
inspecție. 

(2) Constatările de neconformitate ale inspecției pentru evaluarea îndeplinirii 
cerințelor de interoperabilitate se consemnează ori de câte ori există dovezi 
obiective indubitabile din care rezultă faptul că nu este îndeplinită o cerință de 
reglementare cuprinsă în Regulamentul interoperabilității și/sau în regulile sale de 
implementare.   

(3) Membrii echipei de inspecție pot înregistra, după caz, constatările inspecției 
pentru evaluarea îndeplinirii cerințelor de interoperabilitate în „Formularul pentru 
înregistrarea constatărilor inspecției pentru evaluarea îndeplinirii cerințelor de 
interoperabilitate”, prezentat în anexa nr. 5, făcându-se referință și la dovezile/ 
evidențele pe baza cărora acestea sunt fundamentate.  

(4) Înregistrarea constatărilor inspecției presupune că formularul corespunzător  
este completat de către inspectorul aeronautic care a identificat constatarea 
respectivă și este semnat de către inspectorul respectiv și de către reprezentantul 
furnizorului de servicii. Dacă reprezentantul furnizorului de servicii refuză să 
semneze formularul completat, inspectorul aeronautic consemnează acest fapt pe 
formular, indicând numele și funcția persoanei respective. La finalul inspecției, sunt 
înmânate reprezentantului furnizorului de servicii copii ale constatărilor semnate.  

(5) Pentru deficiențele constatate pe parcursul unei inspecții, care pot avea un 
impact negativ și iminent asupra furnizorului de servicii, acesta este obligat să 
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(6) analizeze la momentul respectiv situația și să remedieze deficiența, urmând 
ca ulterior să analizeze cauza deficienței și să întreprindă acțiunile necesare 
eliminării acesteia. 

 
(d) Pregătirea concluziilor finale de către echipa de inspecție  
 
(1) La finalul activității de inspecție pentru evaluarea îndeplinirii cerințelor de 
interoperabilitate, echipa de inspecție analizează evidențele puse la dispoziție și 
orice alte informații colectate în timpul inspecției ce au relevanță față de obiectivele 
inspecției și le evaluează în raport de cerințele de interoperabilitate aplicabile. 
Constatările activității de inspecție pentru evaluarea îndeplinirii cerințelor de 
interoperabilitate, în cazul în care sunt consemnate pe „Formulare pentru 
înregistrarea constatărilor inspecției pentru evaluarea îndeplinirii cerințelor de 
interoperabilitate” (modelul este prezentat în anexa nr. 6), au scopul de a identifica 
situațiile deosebite. Echipa de inspecție  stabilește de comun acord concluzia finală 
a inspecției pentru evaluarea îndeplinirii cerințelor de interoperabilitate. 

(2) În cazul existenței unor opinii divergente între membrii echipei de inspecție 
pentru evaluarea îndeplinirii cerințelor de interoperabilitate, acestea se înscriu în 
formular.  

(e) Ședința de încheiere 

(1) În cazul în care pentru inspecția pentru evaluarea îndeplinirii cerințelor de 
interoperabilitate s-a desfășurat o ședință de deschidere, șeful echipei de 
inspecție pentru evaluarea îndeplinirii cerințelor de interoperabilitate poate să 
coordoneze o ședință de încheiere în care să prezinte concluziile finale în urma 
desfășurării inspecției pentru evaluarea îndeplinirii cerințelor de interoperabilitate.  

(f) Raportul de inspecție pentru evaluarea îndeplinirii cerințelor de   
            interoperabilitate 

(1) Prin raportul de inspecție pentru evaluarea îndeplinirii cerințelor de 
interoperabilitate, NSA comunică în scris furnizorului de servicii concluziile și 
constatările în urma inspecției pentru evaluarea îndeplinirii cerințelor de 
interoperabilitate și solicită acestuia determinarea și implementarea acțiunilor 
corective. În cazul în care nu sunt necesare acțiuni corective, se întocmește 
raportul de evaluare tehnică a sistemului de navigație aeriană în contextul 
cerințelor privind interoperabilitatea sistemelor EATMN și se emite documentul 
care atestă îndeplinirea cerințelor privind interoperabilitatea. 

(2) Coordonatorul echipei de inspecție pentru evaluarea îndeplinirii cerințelor de 
interoperabilitate elaborează în termen de 30 de zile Raportul de inspecție pe baza 
consemnărilor membrilor echipei de inspecție.  
Raportul de inspecție se semnează de către toți membrii echipei de inspecție și se 
înregistrează.  
După înregistrare, AACR transmite raportul de inspecție, prin scrisoare oficială, 
furnizorului de servicii.  
Şeful compartimentului de specialitate avizează transmiterea raportului de 
inspecție şi prin aceasta confirmă îndeplinirea obiectivelor inspecției. 

(3) Raportul de inspecție pentru evaluarea îndeplinirii cerințelor de 
interoperabilitate cuprinde cel puțin: 

a) echipa de inspecție și persoanele implicate din partea furnizorului de 
servicii;
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b) obiectul/elementul inspectat pentru evaluarea îndeplinirii cerințelor de 
interoperabilitate; 

c) obiectivele și domeniul inspecției pentru evaluarea îndeplinirii 
cerințelor de interoperabilitate; 

d) criteriile/documentația folosită pe durata desfășurării inspecției pentru 
evaluarea îndeplinirii cerințelor de interoperabilitate; 

e) activitățile desfășurate; 

f) constatările echipei de inspecție; 

g) concluziile inspecției pentru evaluarea îndeplinirii cerințelor de 
interoperabilitate. 

(4) Solicitarea de acțiuni corective poate fi inclusă atât în constatări cât și în 
concluziile inspecției pentru evaluarea îndeplinirii cerințelor de interoperabilitate. 

 
(4). Procesul de stabilire și de verificare a implementării acțiunilor corective ca urmare a 
unei inspecții pentru evaluarea îndeplinirii cerințelor de interoperabilitate 
 
           (a) Întocmirea Planului de acțiuni corective de către furnizorul de servicii 

 
(1) Furnizorul de servicii, după primirea raportului de la NSA prin care se solicită 
întreprinderea de acțiuni corective, stabilirea termenelor de implementare asociate, 
precum și a structurilor funcționale/persoanelor responsabile, inițiază determinarea 
acestora pentru eliminarea cauzelor neconformităților, astfel încât să prevină 
reapariția acestora. 

(2) Pentru determinarea acțiunilor corective, furnizorul de servicii trebuie să: 
a) analizeze în mod documentat fiecare neconformitate și, acolo unde este 
nevoie, să inițieze măsuri corespunzătoare (investigații, inspecții interne) 
necesare colectării informațiilor pentru analiză; 

b) determine în mod documentat cauza deficienței, în baza analizei efectuate. 

(3) Pentru fiecare acțiune corectivă de eliminare a deficiențelor furnizorul de 
servicii stabilește termenul de implementare precum și structura 
funcțională/persoana responsabilă. 

(4) În baza datelor/ informațiilor prezentate, furnizorul de servicii întocmește 
Planul de acțiuni corective și după aprobarea acestuia de către persoana care 
ocupă cea mai înaltă poziție în ierarhie, îl trimite NSA pentru acceptare, în termen 
de maximum 21 zile calendaristice după primirea raportului de inspecție.  

(5) În cazul în care furnizorul de servicii, dată fiind natura și complexitatea 
neconformității ce necesită timp mai îndelungat de analiză, nu a determinat o 
acțiune/câteva acțiuni corective în termenul referit mai sus, informează NSA despre 
aceasta, inclusiv despre data estimată de determinare a acesteia/ acestora, prin 
transmiterea Planului revizuit de acțiuni corective în termenul stabilit la alin. (4) mai 
sus.  

 
(b) Informarea privind implementarea acțiunilor corective  
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(1) Furnizorul de servicii informează NSA cu privire la implementarea acțiunilor 
corective și transmite dovezi obiective privind implementarea la termen a acțiunilor 
corective acceptate. NSA evaluează documentația primită și, după caz, solicită 
documentație suplimentară sau planifică, dacă este necesar, o activitate de 
inspecție „Follow Up” pentru evaluarea îndeplinirii cerințelor de interoperabilitate în 
vederea verificării implementării și eficacității acțiunilor corective. 

 
(c) Desfășurarea inspecției „Follow Up”  

 
(1) NSA desfășoară inspecții ”Follow up” pentru evaluarea îndeplinirii cerințelor 
de interoperabilitate, în vederea verificării implementării și eficacității acțiunilor 
corective, prin obținerea de dovezi obiective care să confirme respectarea cerințelor 
de interoperabilitate aplicabile ca urmare a implementării la termen a acțiunilor 
corective acceptate de NSA.  

(2) Inspecția ”Follow up” pentru evaluarea îndeplinirii cerințelor de 
interoperabilitate, pe cât posibil, este coordonată de către același coordonator de 
echipă de inspecție ca și la inspecția anterioară și, pe cât posibil, vor participa 
aceeași membrii. 

(3) Criteriile pentru desfășurarea inspecției ”Follow up” pentru evaluarea 
îndeplinirii cerințelor de interoperabilitate sunt determinate de constatările rezultate 
din inspecția anterioară și de acțiunile corective corespunzătoare acestora, așa cum 
au fost acceptate de NSA pentru a verifica dacă neconformitățile consemnate 
atunci mai există sau nu, precum și în ce măsură cauzele deficiențelor au fost sau 
nu corect identificate și tratate. 

 
(5) Încheierea inspecției 
 

Inspecția este considerată încheiată atunci când raportul de inspecție ”Follow up”, 
care nu conține solicitări de acțiuni corective (și corecții, după caz) a fost semnat de 
către membrii echipei de inspecție, înregistrat și transmis în mod oficial furnizorului 
de servicii cu adresă de înaintare avizată  de către șeful structurii funcționale de 
supervizare a serviciilor de navigație aeriană. În cazul inspecției pentru evaluarea 
îndeplinirii cerințelor de interoperabilitate, se transmite în mod oficial furnizorului de 
servicii atât raportul cât și documentul care atestă conformarea sistemului cu 
cerințele de interoperabilitate aplicabile, prin adresă de înaintare semnată de șeful 
structurii funcționale de supervizare a serviciilor de navigație aeriană. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

SPAȚIU LĂSAT LIBER INTENȚIONAT 
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Anexa 1. Matrice de conformare cu cerinţele Regulamentului (UE) nr. 2018/1139 

 Cuvinte cheie Aplica
bilitate 

Observaţii Documente justificative 

Numele sistemului 
(* aşa cum apare în Declaraţia (CE) de 
verificare) 

    

Cerinţele esenţiale 
(*cf. 2018/1139) 

    

A1. Integritatea, performanța și fiabilitatea sistemelor și a componentelor 

A1.1 Integritate si performanta 

Integritatea și performanța siguranței ale 
sistemelor și componentelor de la bordul 
aeronavelor, de la sol sau din spațiu sunt 
adecvate scopului pentru care au fost create. 
Ele ating nivelul de performanță operațională 
necesar pentru toate condițiile de operare 
previzibile și pentru întreaga lor durată de 
viață operațională. 

A1.1.a) 
integritate 

 Este adecvat sistemul din punct de vedere al cerintei 
de integritate? 
Care sunt conditiile de operare previzibile pentru 
sistem? 
Isi mentine sistemul integritatea in toate conditiile de 
operare previzibile? 
Care este durata de viata a sistemului? 
Isi mentine sistemul integritatea pentru intreaga 
durata de viata?  

Documente ale producatorului 
privind descrierea sistemului, 
manuale, dovezi ale testarii in 
conditii diferite etc. 

 A1.1.b) 
performanta 

 Este adecvat sistemul din punct de vedere al cerintei 
de performanta? 
Care sunt conditiile de operare previzibile pentru 
sistem? 
Isi mentine sistemul performanta in toate conditiile 
de operare previzibile? 
Care este durata de viata a sistemului? 
Isi mentine sistemul performanta pentru intreaga 
durata de viata? 

Documente ale producatorului 
privind descrierea sistemului, 
manuale, dovezi ale testarii in 
conditii diferite etc. 

A1.2 Exploatarea fără întreruperi 

Proiectarea, construirea, întreținerea și 
operarea sistemelor ATM/ANS și 
componentelor ATM/ANS se realizează în 
conformitate cu procedurile corespunzătoare 
și validate, astfel încât să se asigure operarea 
fără întreruperi a rețelei europene de 
management al traficului aerian (EATMN), în 
orice moment și în toate fazele de zbor. O 
operare fără întreruperi presupune, în special, 
schimbul de informații, inclusiv informațiile 
relevante privind starea operațională, 
interpretarea comună a informațiilor, 
performanțele comparabile de prelucrare a 

A1.2a) 
proiectarea 

 Cum este proiectat sistemul? 
Au fost respectate specificaţiile privind proiectarea? 
Care sunt cerinţele tehnice şi operaţionale aplicabile 
sistemului? 

Documente privind 
proiectarea sistemului 
(inclusiv interfeţe cu alte 
sisteme); documente privind 
cerinţele tehnice şi 
operaţionale 
Exemplu: 

- Dovezi relevante 
privind sistemul se 
găsesc în 
documentul …, 
capitolul …; 

- Dovezi relevante 



PIAC-ATM/ANS Partea III                                                                             AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ 

Anexa 1                                                                                                          Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă 

 

 
2019                                                                                                       A1-2 Ediția 1 

 

 Cuvinte cheie Aplica
bilitate 

Observaţii Documente justificative 

datelor și procedurile asociate care permit 
performanțe de funcționare comune, 
convenite pentru ansamblul sau pentru 
anumite părți ale EATMN.  
 
 
 
 
 
 

privind componenta 
A se găsesc în 
documentul …, 
capitolul …; 

- etc. 

A1.2b) 
construirea 

 Cum demonstrează furnizorul de servicii de 
navigaţie aeriană că cerinţele au fost respectate? 

Referinţele declaraţiilor (CE) 
de conformitate sau adecvare 
la utilizarea dată; 
Documentele relevante pentru 
procesul de verificare al 
furnizorului de servicii de 
navigaţie aeriană 

A1.2.c) 
întreţinerea 

 Care sunt procedurile, responsabilităţile şi regulile 
care asigură menţinerea cerinţelor privind 
întreţinerea sistemului? 

Directive privind întreţinerea; 
Proceduri privind calificarea 
personalului tehnic; 
Licenţe; 
Documente de întreţinere ale 
producătorului; 

A1.2.d) 
operarea 

 Care sunt procedurile, responsabilităţile şi regulile 
care asigură menţinerea cerinţelor operaţionale? 
Cum este asigurată utilizarea procedurilor 
necesare? 
Cum sunt validate procesele utilizate? 

Conceptul operaţional, 
capitolul …; 
LoA relevante; 
Directive; 
Rezultate ale testelor de la 
instalare sau de la inspecţii; 
Verificarea calificării 
personalului tehnic; 

A1.2.e) 
schimbul de 
informaţii, 
inclusiv 
informaţii 
relevante 
privind starea 
operaţională 

 Ce fel de informaţii privind starea operaţională a 
sistemului sunt necesare? 
Cine sunt utilizatorii acestor informaţii? 

Caracteristici ale poziţiei de 
lucru a controlorilor de trafic 
aerian; 
LoA relevante; 

A1.2.f) 
interpretarea 
comună 
a informaţiilor 

 Ce tipuri de protocoale sau formate sunt utilizate 
pentru asigurarea interpretării comune a 
informaţiilor? 

Formate relevante ICAO 
(ICAO FPL, format NOTAM); 
Documente privind interfeţele 
cu alte sisteme; 

A1.2.g) 
performanţe 
comparabile 
de 

 Care sunt parametrii relevanţi ai sistemului? 
Care sunt cerinţele de performanţă ale sistemului şi 
cum sunt acestea verificate? 

Parametri tehnici: capacitate, 
frecvenţe etc. 
Parametri operaţionali: 
aeronave/controlor/oră etc. 
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 Cuvinte cheie Aplica
bilitate 

Observaţii Documente justificative 

prelucrare a 
datelor 

A1.2.h) 
procedurile 
aferente 

 Care sunt procedurile relevante care asigură că 
performanţele operaţionale sunt conform celor 
agreate? 

Proceduri de transfer 
depinzând de densitatea 
traficului cuprinsă în LoA cu 
sectoarele învecinate 

A1.3 Susţinerea noilor concepte de operare 

A1.3.1 
EATMN, sistemele acesteia şi componentele 
lor susţin, într-un mod coordonat, noile 
concepte de exploatare aprobate şi validate 
care sporesc calitatea, durabilitatea şi 
eficacitatea serviciilor de navigaţie aeriană, în 
special în privinţa siguranţei şi capacităţii. 

A1.3 
susţinerea 
noilor concepte 
de exploatare, 
sporirea 
calităţii şi a 
eficacitatii, 
siguranţă şi 
capacitate 
 

 Cum susţine sistemul noile concepte de exploatare? 
Cum sunt sporite calitatea şi eficienţa? 

Conceptul operaţional, 
capitolul…; 

A1.4 Coordonare civilo-militară 

EATMN, sistemele acesteia şi componentele 
lor permit punerea progresivă în aplicare a 
unei coordonări civilo-militare, în măsura 
necesară pentru o gestionare eficace a 
spaţiului aerian şi a fluxului de trafic aerian, 
precum şi pentru o utilizare sigură şi eficientă 
a spaţiului aerian de către toţi utilizatorii, prin 
aplicarea conceptului de utilizare flexibilă 
a spaţiului aerian. 

A1.4.a) 
punerea 
progresivă în 
aplicare a unei 
coordonări 
civilo-militare 

 Care este nivelul de coordonare civilo-militară? 
Poate fi observată o îmbunătăţire a acestei 
coordonări?  

Conceptul operaţional, 
capitolul …; 
Proceduri operaţionale; 
Documente EUROCONTROL 
relevante; 

A1.4.b) 
utilizare 
flexibilă 
a spaţiului 
aerian pentru 
o gestionare 
eficace a 
fluxului de 
trafic aerian 

 În ce măsură contribuie sistemul la sporirea 
eficienţei managementului traficului aerian din punct 
de vedere al coordonării civilo-militare? 

Conceptul operaţional, 
capitolul …; 
Proceduri operaţionale; 
Date statistice privind 
eficienţa; 

A1.4.c) 
utilizare 
flexibilă 
a spaţiului 
aerian pentru 
utilizarea 
sigură şi 
eficientă a 

 În ce măsură contribuie sistemul la sporirea 
siguranţei şi eficienţei utilizării spaţiului aerian de 
către utilizatorii civili şi militari? 

Conceptul operaţional, 
capitolul …; 
Proceduri operaţionale; 
Date statistice privind 
eficienţa; 
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 Cuvinte cheie Aplica
bilitate 

Observaţii Documente justificative 

spaţiului aerian 

A1.4.3 
Trebuie să se ţină seama de exigenţele 
naţionale în materie de siguranţă. 

A1.4.3 
siguranţă 
naţională 

 Care sunt prevederile naţionale privind securitatea 
aplicabile în cazul sistemului?  
Cum au fost acestea luate în considerare? 
Cum au fost verificate aspectele privind securitatea? 

A se vedea baza de 
reglementare aplicabilă 
Acorduri relevante cu alte 
entităţi; 
 

A1.5 Asigurarea schimbului de informații exacte și coerente, în timp util, între părțile civile și militare 

EATMN, sistemele acesteia și componentele 
lor susțin punerea progresivă în aplicare a 
unei coordonări civilo- militare, în măsura 
necesară pentru un management eficace al 
spațiului aerian și al fluxului de trafic aerian, 
precum și utilizarea sigură și eficientă a 
spațiului aerian de către toți utilizatorii, prin 
aplicarea conceptului de utilizare flexibilă a 
spațiului aerian. 

 
A1.5.a) 
coordonare 
civil-militara 

  
Este necesara o colaborare civil-militara? 
Cum este realizata coordonarea civil-militara? 
Care sunt utilizatorii spatiului aerian? 
Spatiul aerian este utilizat sigur si eficient de catre 
toti utilizatorii? 
 

Acorduri relevante 

A1.6 Schimb de date util 

Pentru atingerea obiectivelor respective, 
EATMN, sistemele acesteia și componentele 
lor permit schimbul în timp util, între părțile 
civile și militare, de informații exacte și 
coerente referitoare la toate fazele de zbor, 
fără a aduce atingere intereselor politicii de 
securitate sau de apărare și nici cerințelor 
privind confidențialitatea. 

A1.6.a) 
schimbul în 
timp util, 
informaţii 
exacte şi 
coerente, toate 
fazele de zbor 

 Cum este asigurat faptul că schimbul de informaţii 
se face la timp? Dar faptul că informaţiile sunt 
exacte şi coerente? 
Cum este demonstrat faptul că aceste aspecte sunt 
urmărite pentru toate fazele de zbor? 

Conceptul operaţional, 
capitolul …; 
Proceduri operaţionale; 
 

 A1.6.b) 
siguranţă 
naţională 

 Care sunt prevederile naţionale privind securitatea 
aplicabile în cazul sistemului?  
Cum au fost acestea luate în considerare? 
Cum au fost verificate aspectele privind securitatea? 

A se vedea baza de 
reglementare aplicabilă; 
Acorduri relevante cu alte 
entităţi; 
Etc; 
 

A2 Proiectarea sistemelor și a componentelor 

A2.1 Siguranta si securitate 

Să îndeplinească cerințele de siguranță și 
cerințele de securitate aplicabile 

A2.1.a) 
siguranță 

 Care sunt cerintele de siguranta aplicabile? A se vedea baza de 
reglementare aplicabilă 

 A2.1.b) 
securitate 

 Care sunt cerintele de securitate aplicabile?  A se vedea baza de 
reglementare aplicabilă 

A2.2 Invers proportionalitate defectiuni vs. gravitate 

Să existe o relație de inversă proporționalitate 
între probabilitatea ca apariția unei defecțiuni 
să ducă la defectarea întregului sistem și 
gravitatea efectului acesteia asupra siguranței 

A2.2.a) 
defectarea 
întregului 
sistem  

 Ce defectiuni pot aparea? 
Care este probabilitatea ca apariția unei defecțiuni 
să ducă la defectarea întregului sistem? 

Documentația de siguranță 
relevantă în conformitate cu 
teg.(UE) 2917/373 și PIAC 
ATM/ANS partea a IV 
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 Cuvinte cheie Aplica
bilitate 

Observaţii Documente justificative 

serviciilor 

 A2.2.b) 
gravitatea 
asupra 
serviciilor 

 Care este gravitatea efectului unei defectiuni a 
sistemului asupra siguranței serviciilor? 

Documentația de siguranță 
relevantă în conformitate cu 
teg.(UE) 2917/373 și PIAC 
ATM/ANS partea a IV  

   Care este relatia de proportionalitate intre 
probabilitatea ca o defectiune sa duca la defectarea 
sistemului si gravitatea efectului acesteia asupra 
sigurantei serviciilor? 

Documentația de siguranță 
relevantă în conformitate cu 
teg.(UE) 2917/373 și PIAC 
ATM/ANS partea a IV  

A2.3 Limitari umane 

Să țină cont de limitările legate de capacitățile 
și de performanțele umane 

capacitate  Care sunt limitările generate de capacitățile umane? 
Proiectarea sistemului a ținut cont aceste limitări? 

Specificații tehnice 
 

 performanta   
Care sunt limitările generate de de performanțele 
umane? 
Proiectarea sistemului a ținut cont de aceste 
limitări? 

Specificații tehnice 
 

A2.4 Protectia sistemului si a datelor 

Să asigure atât protecția lor, cât și a datelor 
pe care le transmit de interacțiuni dăunătoare 
cu elemente interne și externe 

Protectie  Care sunt pericolele la care este expus sistemul? 
Dar datele pe care le transmite? 
Cum este asigurata protectia sistemului? 
Dar a datelor transmise? 

Documente privind paza si 
protectia; 
Documente privind 
securitatea datelor și a 
sistemelor. (retele de 
transmisii de date, sisteme, 
date, etc) 

A2.5 Informarea personalului 

Personalului i se furnizează, în mod clar, 
consecvent și lipsit de ambiguități, informațiile 
necesare producției, instalării, operării și 
întreținerii sistemelor și componentelor, 
precum și informațiile referitoare la condițiile 
nesigure 

Informatii 
necesare 

 Care sunt informatiile necesare personalului pentru 
productia sistemului/componentei? 
Care sunt informatiile necesare personalulului 
pentru instalarea sistemului/componentei? 
Care sunt informatiile necesare personalului pentru 
operarea sistemului/componentei? 
Care sunt informatiile necesare personalulului 
pentru intretinerea sistemului/componentei? 
Cum sunt transmise aceste informatii personalului? 
Este aceasta modalitatea clara? 
Este aceasta modalitatea consecventa? 
Este aceasta modalitatea lipsita de ambiguitati? 
 
 
 

Documente de pregatire 
Cursuri privind producția, 
instalarea, operarea și 
întreținerea sistemelor și 
componentelor 
Informari privind defectiunile 
aparute 
Jurnale de echipament 
Proceduri de predare/preluare 
a serviciului. 
Proceduri si instructiuni 
tehnice de exploatare. 
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 Cuvinte cheie Aplica
bilitate 

Observaţii Documente justificative 

 

A2.6 Nivelul constant al serviciului 

Nivelurile de siguranță ale sistemelor și 
componentelor se mențin pe perioada 
serviciului și a oricăror modificări ale 
serviciului. 

modificari  Care sunte nivelurile de siguranta ale sistemelor 
/componentelor? 
Care este perioada serviciului sistemelor 
/componentelor? 
Care sunt modificarile ce pot aparea? 
Cum este asigurata mentinerea nivelurilor de 
siguranta pe perioada serviciului? 
Dar in cazul modificarilor? 

Documentația de siguranță 
relevantă în conformitate cu 
teg.(UE) 2917/373 și PIAC 
ATM/ANS partea a IV 
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ANEXA 2. MODEL DE DECLARAȚIE (CE) DE CONFORMITATE A UNEI 
COMPONENTE EATMN 
 
Modelul de Declarație (CE) de conformitate a unei componente oferit mai jos este 
orientativ, cu titlu de îndrumare. După caz, producătorul poate adapta formatul și 
conținutul declarației potrivit necesităților, cu respectarea prevederilor aplicabile. 
 
DECLARAȚIE (CE) DE CONFORMITATE A UNEI COMPONENTE EATMN 
 

I. Producătorul  

(Denumirea comercială și adresa completă a producătorului sau a reprezentantului 
autorizat al acestuia, stabilit în Comunitate (în cazul reprezentanților autorizați și numele 
complet al societății înregistrate)) 

 

II. Identificarea și descrierea componentei  

(Componenta va fi identificată în conformitate cu reprezentarea EATMN și cu 
terminologia din Regulamentul (UE) nr. 2018/1139 și normele de punere în aplicare a 
interoperabilității aplicabile, respectiv Specificațiile Comunitare utilizate.  
 
Secțiunea va include o scurtă descriere a componentei, fiind evidențiate cu precădere 
funcționalitățile și denumirea practică a acesteia și principalele interfețe cu mediul 
extern) 

 

III. Referințe de reglementare  

(Se va specifica baza de reglementare identificată și luată în considerare la evaluarea 
conformității) 

 

IV. Referințele documentelor relevante   

(Cel puțin: 
- certificatele de examinare întocmite de Organismele notificate implicate și 

numele și adresa complete ale acestora, acolo unde este cazul; 
- trimiteri la documentele relevante ce însoțesc componenta (manuale de 

instalare, utilizare și/sau de întreținere) 
- cerințele relevante îndeplinite de componentă (așa cum decurg din mijloacele de 

conformare identificate) și limitările acesteia. În cadrul acestui criteriu trebuie să 
fie menționați și indicatorii de performanță stabiliți pentru componenta în cauză) 

- oricare cerințe provizorii sau permanente cu care trebuie să se conformeze 
componenta) 

 

V. Referințele Specificațiilor Comunitare utilizate   

(Lista Specificațiilor Comunitare utilizate, cu indicarea clară și explicită a secțiunilor 
relevante pentru fiecare cerință de interoperabilitate a cărei respectare este 
demonstrată cu ajutorul acestor documente 
 
Lista altor specificații tehnice utilizate în procesele de evaluare a conformității, cu 
indicarea clară și explicită a secțiunilor relevante utilizate) 

 

VI. Descrierea proceselor și procedurilor utilizate)  

(Descrierea proceselor și procedurilor utilizate pentru emiterea declarației (CE) de 
conformitate și, dacă este cazul, modulele utilizate din Decizia nr. 768/2008/EC) 
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1. Prezenta Declarație (CE) de conformitate a fost întocmită sub răspunderea: 

(Numele persoanei împuternicite să reprezinte fabricantul în relații contractuale în 
Comunitate, incluziv poziția ocupată și/sau titulatura acesteia) 

2. Obiectul Declarației este componenta identificată și descrisă la punctul II mai sus. 

3. Verificarea acestei componente a fost efectuată în concordanță cu procedurile 

descrise la punctul VI mai sus. 

4. Această componentă îndeplinește cerințele esențiale și cerințele specifice stabilite 

prin normele de punere în aplicare a interoperabilității identificate la punctul III mai 

sus. 

5. Pentru demonstrarea conformității acestei componente cu cerințele identificate la 

punctul II mai sus au fost utilizate Specificațiile Comunitare de la punctul V mai sus. 

6. (În cazul în care au fost implicate Organisme notificate) 

Organismul notificat* (denumire și adresa completă) a dus la îndeplinire sarcini 
potrivit descrierii de la punctul IV mai sus (urmează precizarea sarcinilor îndeplinite 
de Organismul notificat). 

*Se va repeta acest punct al declarației pentru fiecare dintre Organismele notificate 
implicate. 

7. (În cazul în care nu a fost implicat niciun Organism notificat) 

Prin emiterea prezentei Declarații (CE) de conformitate, producătorul (denumire 
conform identificării la punctul I mai sus) își asumă răspunderea evaluării 
conformității componentei în raport cu cerințele aplicabile. 

8. Declarația este valabilă până la data (data limită de valabilitate). 

 

Semnătura persoanei împuternicite să reprezinte fabricantul în relații contractuale 
în Comunitate, incluziv poziția ocupată și/sau titulatura acesteia, și ștampila, dacă 
este cazul. 

 

Locul și data întocmirii. 
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ANEXA 3. MODEL DE DECLARAȚIE (CE) DE ADECVARE LA UTILIZAREA DATĂ A 
UNEI COMPONENTE EATMN 
 
Modelul de Declarație (CE) de adecvare la utilizarea dată a unei componente oferit mai jos 
este orientativ, cu titlu de îndrumare. După caz, producătorul poate adapta formatul și 
conținutul declarației potrivit necesităților, cu respectarea prevederilor aplicabile. 
 
DECLARAȚIE (CE) DE ADECVARE LA UTILIZAREA DATĂ A UNEI COMPONENTE 
EATMN 
 

I. Producătorul  

(Denumirea comercială și adresa completă a producătorului sau a reprezentantului 
autorizat al acestuia, stabilit în Comunitate (în cazul reprezentanților autorizați și numele 
complet al societății înregistrate)) 

 

II. Identificarea și descrierea componentei  

(Componenta va fi identificată în conformitate cu reprezentarea EATMN și cu 
terminologia din Regulamentul (UE) nr. 2018/1139 și normele de punere în aplicare a 
interoperabilității aplicabile.  
 
Secțiunea va include o scurtă descriere a componentei, fiind evidențiate cu precădere 
funcționalitățile și denumirea practică a acesteia și principalele interfețe cu mediul 
extern) 

 

III. Referințe de reglementare  

(Se va specifica baza de reglementare identificată și luată în considerare la evaluarea 
conformității) 

 

IV. Referințele documentelor relevante   

(Cel puțin: 
- certificatele de examinare întocmite de Organismele notificate implicate și 

numele și adresa complete ale acestora, acolo unde este cazul; 
- trimiteri la documentele relevante ce însoțesc componenta (manuale de 

instalare, utilizare și/sau de întreținere) 
- cerințele relevante îndeplinite de componentă (așa cum decurg din mijloacele de 

conformare identificate) și limitările acesteia. În cadrul acestui criteriu trebuie să 
fie menționați și indicatorii de performanță stabiliți pentru componenta în cauză) 

- oricare cerințe provizorii sau permanente cu care trebuie să se conformeze 
componenta) 

 

V. Referințele specificațiilor tehnice utilizate   

Lista specificațilori tehnice utilizate în procesele de evaluare a conformității, cu indicarea 
clară și explicită a secțiunilor relevante utilizate) 

 

VI. Descrierea proceselor și procedurilor utilizate)  

(Descrierea proceselor și procedurilor utilizate pentru emiterea declarației (CE) de 
adecvare la utilizarea dată și, dacă este cazul, modulele utilizate din Decizia nr. 
768/2008/EC) 
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1. Prezenta Declarație (CE) de adecvare la utilizarea dată a fost întocmită sub 

răspunderea: 

(Numele persoanei împuternicite să reprezinte fabricantul în relații contractuale în 
Comunitate, incluziv poziția ocupată și/sau titulatura acesteia) 

2. Obiectul Declarației este componenta identificată și descrisă la punctul II mai sus. 

3. Verificarea acestei componente a fost efectuată în concordanță cu procedurile 

descrise la punctul VI mai sus. 

4. Această componentă îndeplinește cerințele esențiale și cerințele specifice stabilite 

prin normele de punere în aplicare a interoperabilității, identificate la punctul III mai 

sus. 

5. Pentru demonstrarea adecvării la utilizarea dată a acestei componente în raport cu 

cerințele identificate la punctul II mai sus au fost utilizate specificațiile tehnice de la 

punctul V mai sus. 

6. (În cazul în care au fost implicate Organisme notificate) 

Organismul notificat* (denumire și adresa completă) a dus la îndeplinire sarcini 
potrivit descrierii de la punctul IV mai sus (urmează precizarea sarcinilor îndeplinite 
de Organismul notificat). 

*Se va repeta acest punct al declarației pentru fiecare dintre Organismele notificate 
implicate. 

7. (În cazul în care nu a fost implicat niciun Organism notificat) 

Prin emiterea prezentei Declarații (CE) de adecvare la utilizarea dată, producătorul 
(denumire conform identificării la punctul I mai sus) își asumă răspunderea evaluării 
conformității componentei în raport cu cerințele aplicabile. 

8. Declarația este valabilă până la data (data limită de valabilitate). 

 

Semnătura persoanei împuternicite să reprezinte fabricantul în relații contractuale 
în Comunitate, incluziv poziția ocupată și/sau titulatura acesteia, și ștampila, dacă 
este cazul. 

Locul și data întocmirii. 
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ANEXA 4. MODEL DE DECLARAȚIE (CE) DE VERIFICARE A UNUI SISTEM EATMN 
 
Modelul de Declarație (CE) de verificare a unui sistem oferit mai jos este orientativ, cu titlu 
de îndrumare. După caz, furnizorul de servicii de navigație aeriană poate adapta formatul 
și conținutul declarației potrivit necesităților, cu respectarea prevederilor aplicabile. 
 
DECLARAȚIE (CE) DE VERIFICARE A UNUI SISTEM EATMN 
 

I. Furnizorul de servicii de navigație aeriană  

(Denumirea comercială și adresa completă) 

 

II. Identificarea și descrierea sistemului  

(Sistemul va fi identificat folosind aceeași denumire ca în dosarul tehnic și în 
conformitate cu reprezentarea EATMN și cu terminologia din Anexa I la Regulamentul 
(UE) nr. 2018/1139 și normele de punere în aplicare a interoperabilității aplicabile, 
respectiv Specificațiile Comunitare utilizate.  
 
Secțiunea va include o scurtă descriere a sistemului, fiind evidențiate cu precădere 
funcționalitățile acestuia și componentele conținute) 

 

III. Referințe de reglementare  

(Se va specifica baza de reglementare identificată și luată în considerare la evaluarea 
conformității, așa cum a fost ea menționată și în dosarul tehnic) 

 

IV. Referințele documentelor relevante ale dosarului 
tehnic 

 

(Cel puțin: 
- certificatele de conformitate întocmite de Organismele notificate implicate în 

procesele de verificare și numele și adresa complete ale acestora, acolo unde 
este cazul; 

- Declarațiile (CE) de conformitate sau de adecvare la utilizarea dată aferente 
componentelor sistemului, întocmite de producători; 

- trimiteri la dosarul tehnic și la documentele relevante conținute de acesta 
- cerințele provizorii sau permanente cu care trebuie să se conformeze sistemul, în 

special condițiile și limitele de utilizare ale acestuia; 
- autorizații/licențe/certificate în legătură cu sistemul) 

 

V. Referințele Specificațiilor Comunitare utilizate (dacă 
este cazul) 

 

(Lista Specificațiilor Comunitare utilizate, cu indicarea clară și explicită a secțiunilor 
relevante pentru fiecare cerință de interoperabilitate a cărei respectare este 
demonstrată cu ajutorul acestor documente 
 
Lista altor specificații tehnice utilizate în procesele de evaluare a conformității, cu 
indicarea clară și explicită a secțiunilor relevante utilizate) 

 

VI. Descrierea proceselor și procedurilor utilizate)  

(Descrierea proceselor și procedurilor utilizate pentru emiterea declarației (CE) de 
verificare, de la stabilirea cerințelor privind proiectarea sistemului până la testarea 
componentelor, instalarea și testarea sistemului cu cerințele bazei de reglementare) 
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1. Prezenta Declarație (CE) de verificare a fost întocmită sub răspunderea: 

(Numele persoanei împuternicite să reprezinte furnizorul de servicii de navigație aeriană, 
incluziv poziția ocupată și/sau titulatura acesteia) 

2. Obiectul Declarației este sistemul identificat și descris la punctul II mai sus. 

3. Verificarea acestui sistem a fost efectuată în concordanță cu procedurile descrise la 

punctul VI mai sus. 

4. Acest sistem îndeplinește cerințele esențiale și cerințele specifice stabilite prin 

normele de punere în aplicare a interoperabilității identificate la punctul III mai sus. 

5. Pentru demonstrarea conformității acestui sistem cu cerințele identificate la punctul 

II mai sus au fost utilizate Specificațiile Comunitare de la punctul V mai sus. 

6. (În cazul în care au fost implicate Organisme notificate) 

Organismul notificat* (denumire și adresa completă) a dus la îndeplinire sarcini 
potrivit descrierii de la punctul IV mai sus (urmează precizarea sarcinilor îndeplinite 
de Organismul notificat). 

În vederea întocmirii prezentei Declarații (CE) de verificare, furnizorul de servicii de 
navigație aeriană (denumire conform identificării la punctul I mai sus) a stabilit 
mediul de testare conform contextului operațional al sistemului ce face obiectul 
declarației și a dispus efectuarea activităților de testare de către Organismul 
notificat (denumire) identificat mai sus. 

*Se va repeta acest punct al declarației pentru fiecare dintre Organismele notificate 
implicate. 

7. (În cazul în care nu a fost implicat niciun Organism notificat) 

Prin emiterea prezentei Declarații (CE) de verificare, furnizorul de servicii de 
navigație aeriană (denumire conform identificării la punctul I mai sus) își asumă 
răspunderea că au fost îndeplinite următoarele condiții necesare pentru verificarea 
sistemului, în absența unui Organism notificat: 

- în cadrul organizației sunt aplicate metode de raportare care asigură și 

demonstrează imparțialitatea și obiectivitatea în activitățile de verificare; 

- personalul implicat în procesele de verificare a efectuat verificările cu cea mai mare 

integritate profesională posibilă și cu cel mai înalt grad de competență tehnică 

posibil și că nu a fost supus niciunei presiuni și niciunui stimulent, în special de 

natură financiară, care ar fi putut să îi afecteze evaluarea sau rezultatele verificărilor 

pe care le-a efectuat, în special din partea persoanelor sau a grupurilor de 

persoane afectate de rezultatele verificărilor; 

- personalul implicat în procesele de verificare a avut acces la echipamente care i-au 

permis să efectueze în mod adecvat verificările necesare; 

- personalul implicat în procesele de verificare are o bună formare tehnică și 

profesională, cunoștințe satisfăcătoare privind cerințele verificărilor pe care trebuie 

să le efectueze, o experiență adecvată în ceea ce privește astfel de operațiuni și 
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capacitatea necesară pentru a redacta declarațiile, înregistrările și rapoartele care 

demonstrează că verificările au fost efectuate; 

- personalul implicat în procesele de verificare poate executa verificările cu 

imparțialitate. Remunerarea personalului nu depinde de numărul de verificări 

efectuate sau de rezultatele acestora. 

8. Declarația este valabilă până la data (data limită de valabilitate). 

 

Semnătura persoanei împuternicite să reprezinte furnizorul de servicii de navigație 
aeriană și ștampila, dacă este cazul. 

 

Locul și data întocmirii. 

 

Dosar Tehnic (numărul de identificare sau versiunea Dosarului tehnic aferent, pe 
care îl însoțește prezenta declarație). 
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ANEXA 5. MODEL DE AUTORIZAȚIE A UNUI SISTEM EATMN 
 
Modelul de Autorizație a unui sistem oferit mai jos este orientativ, cu titlu de îndrumare. 
După caz, AACR poate adapta formatul și conținutul autorizației potrivit necesităților, cu 
respectarea prevederilor aplicabile. 
 
 

Antet AACR, conform modelelor de corespondență externă 

 
Nr. _____ / ___________ 
 

AUTORIZAȚIE 
nr. ANS număr în ordine crescătoare începând cu 1 în fiecare an/ anul emiterii 

[*pentru sistemele „legacy” nr. ANS_L păstrând numerotarea] 
pentru sistemul numele sistemului conform cererii de autorizare,  

deținut de beneficiarul autorizației, 
ca sistem categoria EATMN în care a fost încadrat sistemul 

în contextul cerințelor privind interoperabilitatea sistemelor EATMN 
(European Air Traffic Management Network) 

[*pentru sistemele „legacy” se adaugă (Sistem „legacy”)] 
 
 

În temeiul prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, 
cu modificările și completările ulterioare, 

În baza dispozițiilor OMTCT nr. 1185/03.07.2006, privind desemnarea AACR ca Autoritate 
Națională de Supervizare, prin care se conferă AACR, ca organism tehnic specializat, 
dreptul de a exercita atribuții de supervizare a îndeplinirii, de către furnizorii de servicii 
ATM/ANS, a obligațiilor ce le revin acestora privind interoperabilitatea rețelei europene 
pentru managementul traficului aerian, conform Regulamentului (UE) 2018/1139 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în 
domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța 
Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) 
nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale 
Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) 
nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a 
Regulamentului (CEE) No 3922/91 al Consiliului, a Regulamentului (CE) 552/2004 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind interoperabilitatea 
rețelei europene de gestionare a traficului aerian articolele 4, 5, 6, 6a, 7, anexa III și anexa 
IV, precum și a normelor de aplicare adoptate în temeiul acestuia alte regulamente SES 
aplicabile, 

În temeiul instrucțiunilor și procedurilor de aeronautică civilă, stabilite prin PIAC-
ATM/ANS, Partea III, Interoperabilitatea sistemelor, a procedurilor asociate și a 
componentelor de sistem în vederea integrării în EATMN, aprobate de către Directorul 
General al AACR prin Decizia nr. numărul și data deciziei, 

 Urmare a adreselor numele beneficiarului nr. identificarea solicitării  
(înregistrate la AACR cu nr. identificare interna documente), beneficiarul prezentei 
Autorizații, și în baza Raportului de evaluare al AACR nr. identificarea raportului de 
evaluare AACR,  

Autoritatea Aeronautică Civilă Română: 
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Art.1 (1.1.) Confirmă că sistemul numele sistemului conform cererii de autorizare și 
numele beneficiarului, cu sediul în adresa beneficiarului, beneficiarul prezentei 
Autorizații, îndeplinește cerințele de interoperabilitate ce decurg din prevederile 
Regulamentului (UE) nr 2018/1139, ale Regulamentului (CE) nr. 552/2004 (cu modificările 
și completările ulterioare), precum și cerințele aplicabile prevăzute prin normele de punere 
în aplicare a interoperabilității constituite de Regulamentele alte regulamente SES 
aplicabile, aplicabile în cazul exploatării sistemului numele sistemului conform 
solicitării. 

(1.2.)  Evidențele în ceea ce privește conformarea sistemului și beneficiarului se 
regăsesc în următoarele documente: 

- Dosarul tehnic aferent sistemului, înaintat împreună cu cererea de autorizare 
identificarea documentelor relevante;  

- Documentele obținute în cadrul inspecției la amplasament, efectuate în perioada 
perioada/dacă este cazul, de către membrii comisiei de evaluare, menționate în Raportul 
de evaluare nr. identificarea raportului de evaluare AACR; 

- Declarația (CE) de verificare a sistemului numele sistemului, conform solicitării, 
nr. identificarea Declarației (CE) de verificare, emisă de numele emitentului, înaintată 
către AACR împreună cu adresa nr. identificarea documentului. 

  (1.3.) Beneficiarul prezentei Autorizații are obligația de a actualiza permanent 
conținutul Dosarului tehnic în concordanță cu prevederile reglementărilor aplicabile în ceea 
ce privește exploatarea sistemului respectiv în cadrul sistemului ATM numele sistemului 
ATM. 

Art.2 (2.1.) Autorizează sistemul numele sistemului conform solicitării, în 
configurația specificată la pct. 2.2 al prezentei Autorizații, ca sistem categoria EATMN în 
care a fost încadrat sistemul, conform clasificării sistemelor EATMN în contextul 
cerințelor de interoperabilitate prevăzute prin legislația în vigoare privitoare la cerul unic 
european.  

 (2.2.) Sistemul numele sistemului conform solicitării are configurația declarată 
în Declarația (CE) de verificare nr. identificarea Declarației (CE) de verificare, înaintată 
către AACR împreună cu adresa nr. identificarea documentului și caracteristicile tehnice 
identificate în Raportul de evaluare al R.A. AACR nr. identificarea raportului de evaluare 
AACR.  

Art.3  Prezenta Autorizație are valabilitate exclusiv pentru sistemul care face obiectul 
Raportului de evaluare al AACR nr. identificarea documentului. Orice variante identice 
sau modificate ale sistemului autorizat, instalate sau pe care beneficiarul dorește să le 
instaleze la alte amplasamente, vor face obiectul unui alt proces de evaluare în vederea 
autorizării. 

Art.4 Prezenta Autorizație își menține valabilitatea: 

- în condițiile menținerii și exploatării de către beneficiar a sistemului, la parametrii de 
exploatare corespunzători Anexei 10 OACI, Vol. indicarea SARPS aplicabile, și 

- doar în perioada în care baza de reglementare, în raport de care a fost verificată 
conformitatea sistemului în cauză, nu a suferit modificări care să determine 
necesitatea reverificării acestui sistem. 

Art.5 Beneficiarul are obligația de a menține conformarea organizației și a sistemului 
autorizat cu toate cerințele avute în vedere la verificarea inițială a conformității. 

Art.6 În cazul modificării bazei de reglementare în raport cu care a fost verificată 
conformitatea sistemului supus autorizării și apoi a fost acordată prezenta Autorizație, 
beneficiarul are următoarele obligații: 
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- de a evalua impactul noii baze de reglementare asupra condițiilor în care se 
permite menținerea exploatării sistemului; 

- de a înainta către AACR, după caz, propuneri în scopul conformării sistemului la 
prevederile noii baze de reglementare, cu respectarea întocmai a tuturor regulilor, 
standardelor tehnice, instrucțiunilor și procedurilor aplicabile;   

- de a dispune, pană la data la care noua bază de reglementare își produce 
efectele asupra sistemului în cauză, măsurile necesare (confirmate de AACR) pentru 
verificarea sistemului în raport cu noile cerințe de reglementare sau de a comunica AACR 
luarea de măsuri alternative (cum ar fi: înlocuirea sistemului prin punerea în serviciu a unui 
sistem nou, care îndeplinește cerințele noii baze de reglementare ori încetarea definitivă a 
utilizării și scoaterea din exploatare a sistemului ce face obiectul prezentei Autorizații). 

Art.7  Orice modificare a sistemului autorizat se permite numai în condițiile stabilite prin 
PIAC-ATM/ANS, Partea IV, ediția în vigoare. 

Art.8   Nerespectarea de către beneficiar a prevederilor prezentei Autorizații determinǎ 
încetarea valabilității autorizării de exploatare a sistemului și obligă beneficiarul la 
retragerea imediată a acestuia din exploatare ori la restricționarea utilizării lui potrivit unor 
cerințe și condiții care se stabilesc de către AACR cu respectarea reglementărilor 
aplicabile. 

Art.9 Beneficiarul trebuie să informeze operativ AACR asupra apariției oricăror situații 
de funcționare necorespunzătoare a sistemului autorizat, în conformitate cu prevederile 
RACR-REAC (aprobat prin OMT nr. 600/2016), și ale PIAC-ATM/ANS, Partea I, ediția în 
vigoare. 

Art.10 În cazul în care utilizează pentru operarea sau întreținerea sistemului autorizat 
servicii externe furnizate de alte organizații, care nu sunt sub controlul său managerial, 
beneficiarul se va asigura, în cadrul operării propriului sistem de management al 
siguranței, că serviciile externe utilizate nu introduc riscuri suplimentare în operarea sau 
întreținerea sistemului. 

Art.11 Prezenta Autorizație intră în vigoare la data emiterii, și se comunică imediat spre 
știință și aplicare la numele beneficiarului. 

 

 

Director General 
 

Șef Structură juridică 
competentă 

 

 
Șef Structură SNA  

 
 
 

  

Consilier juridic 
 

 Șef Structură 
interoperabilitate  

 
  Întocmit, 

Inspector aeronautic  
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ANEXA 6. MODEL DE FORMULAR PENTRU ÎNREGISTRAREA CONSTATĂRILOR 
INSPECŢIEI PENTRU EVALUAREA ÎNDEPLINIRII CERINŢELOR DE 
INTEROPERABILITATE 
 

FORMULAR  
pentru înregistrarea constatărilor  

inspecţiei pentru evaluarea îndeplinirii cerinţelor de interoperabilitate 
 

Organizaţia:  
Nr. de înregistrare:  

Locaţia:  

Perioada de inspecţie:  
 

Şef echipa inspecţie: __________________ 
Nume inspector: _____________________ 
Nume reprezentant  
organizaţie inspectată: _________________ 

Compartimentul inspectat:    

Referinţa cerinţei 
faţă de care a fost 
identificată constatarea: 

 
 
 

 
 
     Constatare 
 

 
 
      Conformitate     

 
Constatare:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Corecţie propusă de organizaţia inspectată: 
 
 
Termen propus pentru soluţionare: _____________ 

Semnături (pentru confirmare existenţei constatării) 

Inspector:                                                                              Data: 

Reprezentant organizaţie inspectată:                                       Data: 

 


