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PREAMBUL
(1) În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 405/12.09.93,
Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) asigură aplicarea reglementărilor
aeronautice şi supravegherea respectării lor de către persoanele juridice şi fizice,
române sau străine, care desfăşoară activităţi aeronautice civile pe teritoriul
României.
(2)

Mijloacele Acceptabile de Conformare (AMC) şi Materialele de Îndrumare (GM)
reprezintă interpretări tehnice elaborate de EASA ale regulamentelor emise de
Comisia Europeană pentru implementarea Regulamentului de bază (EU) 2018/1139.
Scopul principal al AMC şi GM este facilitarea aplicării şi implementării uniforme în
rândul statelor membre ale Uniunii Europene, a Regulamentului de bază (EU)
2018/1139 şi a regulilor de implementare (IR) aferente. Totodată implementarea
AMC şi asigură demonstrarea conformării unui solicitant cu cerinţele conţinute în
regulamentele menţionate.

(3)

AACR recunoaşte şi acceptă AMC şi GM pentru Part-147 elaborate de EASA, ca
mijloace de conformare cu cerinţele cuprinse în Regulamentul Comisiei (EU) nr.
1321/2014 al Comisiei din 26.11.2014 privind menținerea navigabilității aeronavelor
și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și
a personalului cu atribuții în domeniu, cu completările şi modificările ulterioare.

(4)

Prezenta procedură, emisă în baza PIAC-REG ”Elaborarea şi emiterea
reglementărilor aeronautice” ediţia 1/2014, furnizează agenţilor aeronautici civili
instrucţiuni emise de AACR referitoare la procesul de autorizare şi supraveghere
Part-147.

(5)

Prezenta procedură este complementară Deciziei Directorului Executiv EASA Nr.
2015/029/R privind AMC şi GM la Anexele Regulamentului (EU) nr. 1321/2014, cu
modificările şi completările ulterioare şi nu înlocuieşte, nu modifică, nu generează şi
nu permite abateri de la cerinţele definite în regulament.

REGULI DE AMENDARE
(1) Prevederile prezentei proceduri se pot modifica prin amendare sau prin emiterea unei
noi ediţii în cazul în care baza de reglementare în raport cu care aceasta a fost emisă
suferă modificări care afectează modul de de lucru descris.
(2) Amendamentul sau ediţia nouă se aprobă numai prin decizia Directorului General al
AACR.
(3) În cazul amendamentului, textul modificat este marcat cu o linie verticală situată în
dreptul textului respectiv în exteriorul paginii iar paginile afectate sunt identificate
corespunzător (ediţie, lista paginilor efective).
(4) După primirea amendamentului aprobat corespunzător, fiecare deţinător al
reglementării introduce noile pagini emise, distruge paginile înlocuite şi completează
corespunzător tabelul „INDEXUL AMENDAMENTELOR”.
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(5) În cazul emiterii unei noi ediţii, fiecare deţinător al reglementării trebuie să ia măsurile
necesare pentru scoaterea din uz a ediţiei înlocuite.
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CAPITOLUL 1. GENERALITĂŢI
1.1. Abrevieri şi definiţii
(1) Abrevieri
AACR

Autoritatea Aeronautică Civilă Română

DN

Direcţia de Navigabilitate

DOACP

Direcţia Operatori Aerieni și Certificare Personal

AMC

Mijloacele Acceptabile de Conformare

EASA

Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei

GM

Materialele de Îndrumare

MOE

Manualul de prezentare a Organizaţiei de Întreţinere

PIAC

Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă

PART 145

Anexa II (Partea 145) la (EU) 1321/2014, ediţia în vigoare

PART 66

Anexa III (Partea 66) la (EU) 1321/2014, ediţia în vigoare

PART 147

Anexa IV (Partea 147) la (EU) 1321/2014, ediţia în vigoare

UE

Uniunea Europeană

(2) Definiţii:
Revocarea reprezintă anularea unei licenţe de întreţinere aeronave PART 66. Licenţa
este retrasă iar pentru re-obţinerea privilegiilor revocate, persoana în cauză trebuie să
parcurgă întregul proces de licenţiere.
Suspendarea reprezintă încetarea temporară, parţial sau în totalitate, a valabilităţii
privilegiilor acordate prin intermediul licenţei de întreţinere aeronave PART-66. Nu este
necesară emiterea unei noi licenţe. Licenţa este ţinută în aşteptare de către AACR până la
restabilirea conformării cu cerinţele, pentru o perioadă de maxim 6 luni. După depăşirea
termenului de 6 luni, licenţa se revocă sau limitează, după caz.
Limitarea reprezintă eliminarea din domeniul de autorizare a unui anumit privilegiu. Se
referă fie la o categorie în întregime, fie la anumite privilegii/ tipuri de aronave/ task-uri.
Este necesară emiterea unei noi licenţe pentru a reflecta limitarea respectivă.
1.2. Scop
(1) Scopul acestei proceduri este de a prezenta modul în care solicitantul/ deţinătorul unei
licenţe PART 66 trebuie să acţioneze pentru obţinerea/ modificarea/ prelungirea
licenţei în conformitate cu cerinţele (EU) 1321/2014 Anexa III (Partea 66) cu
modificările şi completările ulterioare şi modul în care Autoritatea Aeronautică Civilă
Română tratează cererea privind obţinerea/ modificarea/ prelungirea licenţei PART 66.
Deasemenea prezintă modul în care AACR acţionează în situaţia suspendării/ limitării/
revocării unei licenţe emisă în conformitate cu (EU) 1321/2014 Anexa III (Partea 66).
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1.3. Aplicabilitate
Prezenta procedură este aplicabilă personalului tehnic implicat în întreţinerea aeronavelor
civile, ce solicită obţinerea/ modificarea/ prelungirea licenţei PART 66 în conformitate cu
prevederile Anexei III (Partea 66) la (EU) 1321/2014, ediţia în vigoare.
Notă: În conţinutul prezentului document, licenţele pentru întreţinerea aeronavelor emise
în conformitate cu prevederile Anexei III (Partea 66) a (EU) 1321/2014 sunt referite
cu apelativul „licenţă PART 66”.
1.4. Documente de referinţă
(1) Ordonanța nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
(2) Hotărârea Guvernului României nr. 405/ 12.09.93 privind înfiinţarea Autorităţii
Aeronautice Civile Române publicat în Monitorul Oficial al României nr. 207 din 27
august 1993, cu modificările şi completările ulterioare
(3) Regulamentul (EU) 2018/1139 din 04 iulie 2018 al Parlamentului European şi al
Consiliului 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.
(4) Regulamentul (EU) nr. 1321/2014 al Comisiei din 26.11.2014 privind menținerea
navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și
autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu, cu completările şi
modificările ulterioare.
(5) Ordin MT nr. 708/19.08.2016 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr.
1.321/2014 al Comisiei din 26 noiembrie 2014 privind menţinerea navigabilităţii
aeronavelor şi a produselor, reperelor şi dispozitivelor aeronautice şi autorizarea
întreprinderilor şi a personalului cu atribuţii în domeniu.
(6) Decizia Directorului Executiv EASA (ED) nr. 2015/029/RM privind Mijloacele
Acceptabile de Conformare și Material de Îndrumare pentru Regulamentul (EU) Nr.
1321/2014 privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și
dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în
domeniu cu modificările şi completările ulterioare
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CAPITOLUL 2. PREVEDERI ŞI MOD DE APLICARE
Baza pentru cerinţele de licenţiere PART 66, efectuarea evaluărilor, acordarea licenţei
precum şi pentru suspendarea/ limitarea/ revocarea acesteia, este Anexa III (Partea 66) la
EU 1321/2014 cu modificările şi completările ulterioare precum şi AMC-urile şi GM-urile
asociate.
2.1. Generalităţi
2.1.1. AACR emite licenţe pentru personalul tehnic aeronautic implicat în activităţi de
întreţinere la aeronave civile, după cum urmează:
(1) licenţă PART 66 cu limitări pentru categoriile L și B2L: fără examinare, prin
conversia calificărilor naţionale deţinute în conformitate cu licenţa naţională de
personal tehnic aeronautic ( tip LPTA)
(2) licenţă PART 66 fără limitări:
(a) prin examinare, caz în care solicitantul trebuie să promoveze toate
examenele din module/submodule aplicabile categoriei de licenţă solicitată
(în conformitate cu Anexele I sau VII la PART 66) şi în condiţiile îndeplinirii
cerinţelor prevăzute în PART 66 privind experienţa,
(b) prin trecerea de la o licenţă PART 66 cu limitări după
• efectuarea unei pregătiri teoretice corespunzătoare în cadrul unei
organizaţii autorizate PART 147 urmată de examinare, sau
• examinare la AACR şi/sau în cadrul unei organizaţii autorizată
PART 147,
pentru modulele/ submodulele aplicabile în scopul eliminării limitărilor ce
grevează licenţa PART 66 și pentru modulele necesare pentru obținerea
noii categorii solicitate.
NOTE: 1. Documentul „Raport de conversie şi sisteme de credit” emis de AACR ca
urmare a analizei detaliate a sistemului educaţional din România în comparaţie cu
Anexa I la PART 66, prezintă sistemul general de credite şi condiţiile în care AACR
a efectuat conversia unei licenţe naţionale tip LPTA în licenţă PART 66 cu limitări.
Procesul de conversie a licențelor naționale în licențe Part 66, categoriile B1.X, B2
s-a încheiat.
2. Documentul „Raport de conversie şi sisteme de credit”, aprobat prin decizia
Directorului General al AACR nr.DG 411/ 6.05.2010, a fost analizat şi aprobat de
EASA.
2.1.2 Pentru obținerea licenței Part 66, categoriile L și B2 L, în cazul în care se solicită
conversia calificărilor naţionale, la stabilirea privilegiilor/ limitărilor care rezultă în urma
conversiei, AACR ia în considerare, pentru fiecare solicitant în parte, programa şcolară
detaliată, pentru a stabili în ce măsură sunt acoperite cunoştiinţele prevăzute de Anexa I
sau VII la Partea 66. Conversia de la licența națională deținută, la categoria solicitată se
va face pe baza analizei de la caz la caz și conform unui raport de conversie individual.
De asemenea, pentru obţinerea licenţei PART 66 prin examinare, AACR poate acorda
credite pentru modulele din Anexa I sau VII la PART 66, pe baza pregătirii teoretice de
bază.
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A. OBŢINEREA INIŢIALĂ A LICENŢEI PART 66
2.2. Documente necesare
Pentru obținerea licenței Part 66 este necesară parcurgerea următoarelor etape:

ETAPA 1. Comunicarea modulelor de examinare
(1) Persoanele care doresc obținerea unei licențe Part 66 trebuie să susțină examinare
teoretică la modulele aplicabile din Anexa I, respectiv Anexa VII la Part 66.
(2) În urma analizării sistemului educational din domeniul aeronautic din România, AACR
poate acorda, la cererea solicitanțului, credite de examinare pentru anumite module,
acestea fiind considerate parcurse în timpul pregătirii de bază a candidatului.
(3) În scopul comunicării modulelor de examinare, solicitanții de licență Part 66 trebuie să
depună la AACR:
(a) cerere prin care să solicite comunicarea modulelor la care trebuie să susțină
examinări pentru categoria solicitată. În cazul în care se solicită credite de
examinare trebuie să se menționeze baza în care se solicită aceste credite de
examinare (absolvirea unei instituții de învățământ din domeniul aeronautic sau
absolvirea unor cursuri și examinări de bază în cadrul unei organizații autorizate
Part 147),
(b) copii ale documentelor de studii relevante,
(c) documentul care dovedește achitarea taxei de analiză dosar, în conformitate cu
actul normativ în vigoare care stabileşte tarifele AACR
(4) AACR va analiza solicitarea și documentele suport și va comunica, în termen de 30 de
zile calendaristice de la data depunerii solicitării la AACR, modulele de examinare
stabilite în baza „Raport de conversie şi sisteme de credit”, aprobat prin decizia
Directorului General al AACR nr.DG 411/ 6.05.2010 în cazul licențelor Part 66,
categoriile B1.X, B3 și B2 și în baza unei analize de la caz la caz, pentru licențele Part
66 categoriile B2L și L.
(5) Solicitantul poate opta să susţină examinarea pentru modulele necesare obţinerii
licenţei PART 66 într-o organizaţie PART 147 autorizată corespunzător pentru
pregătire de bază sau într-o autoritate aeronautică civilă din UE..
ETAPA 2. Depunerea dosarului pentru obținerea licenței Part 66
(1) Conform prevederilor PART 66.A.10, o cerere pentru obţinerea licenţei PART 66
trebuie întocmită de către solicitant, utilizând formularul EASA Form 19 în vigoare
(vezi Anexa A la prezenta). Aceasta se poate accesa de pe site-ul AACR la adresa
http://www.caa.ro/page/formulare-aacr-149. Cererea completată în mod corespunzător
trebuie însoţită de documente suport, compunând dosarul de licenţiere. Dosarul se
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poate depune de către solicitant la registratura AACR sau se poate transmite prin
poștă sau poștă electronica cu scrisoare de înaintare.
(2) Corespondenţa şi documentele înaintate la AACR, ca suport al cererii de licenţiere,
trebuie să fie în limba română sau engleză. Certificatele/ diplomele emise în alte limbi
trebuie traduse în limba română şi legalizate.
(3) Cererile incomplete sau incorect completate nu sunt luate în considerare şi se
returnează solicitantului în zece (10) zile lucrătoare de la data înregistrării.
(4) Cererea de obţinere a licenţei PART 66 trebuie să fie însoţită de documentele
prezentate mai jos, cu menţiunea că documentele referitoare la experienţa
solicitantului în întreţinerea aeronavelor nu reprezintă o condiţie pentru admiterea la
examinare, putând fi transmise la AACR ulterior promovării examinării:
2.2.1. Pentru Categoria A, B2L, B3 și L:
(1) Formularul EASA Form 19 la ediţia în vigoare, completat şi semnat corespunzător;
(2) Documente din care să reiasă promovarea examenelor indicate la ETAPA A, în cadrul
unei organizații autorizată Part 147 sau în cadrul unei autorități aeronautice civile din
UE;
(3) Documente din care să reiasă experienţa practică a solicitantului în întreţinerea
aeronavelor, pentru perioada de timp specificată în PART 66.A.30(a)1:
(a) Adeverință din care să reiasă perioada exactă de timp de experiență în
întreținere aeronave civile și faptul că în această perioadă a executat lucrări
specifice categoriei solicitate. Acest document trebuie să fie semnat pentru
confirmare de de personal nominalizat în funcţie de conducere şi acceptat de
AACR sau de autoritatea aeronautică a unui stat membru UE- managerul de
întreţinere sau de calitate al organizaţiei de întreţinere PART 145/ PART M/F
(b) Un document în care să fie prezentate lucrările executate. Se recomandă
completarea Capitolului 3.1 din Jurnalului personalului tehnic aeronautic
formular F-CN-AW-M/002-01 (modelul poate fi descărcat de pe site-ul AACR,
www.caa.ro) sau un document echivalent. Acest document trebuie să fie semnat
(numele în clar și semnătura olografă) pentru confirmare de personal
nominalizat în funcţie de conducere şi acceptat de AACR sau de autoritatea
aeronautică a unui stat membru UE- managerul de întreţinere sau de calitate al
organizaţiei de întreţinere PART 145/ PART M/F
(c) Document(e)din care să reiasă efectuarea a cel puțin 50% din lucrările relevante
categoriei solicitate. Lucrările înscrise în acest document trebuie să aibă
corespondență cu lucrările sau seturile de lucrări înscrise în Capitolului 3.1 din
Jurnalul personalului tehnic aeronautic, (sau documentul similar). Se recomandă
completarea Capitolului 3.2 din Jurnalului personalului tehnic aeronautic
formular F-CN-AW-M/002-01 (modelul poate fi descărcat de pe site-ul AACR,
www.caa.ro, sau a Anexei II la AMC la Part 66. Acest document trebuie să fie
semnat (numele în clar și semnătura olografă) pentru confirmare de personal
nominalizat în funcţie de conducere şi acceptat de AACR sau de autoritatea
aeronautică a unui stat membru UE - managerul de întreţinere sau de calitate al
organizaţiei de întreţinere PART 145/ PART M/F.
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NOTE: 1. Cel puţin 1 an din experienţa de întreţinere dobândită trebuie să fie recentă,
în conformitate cu PART 66.A.30(d).
2. În cazul în care solicitantul are experienţă în domeniul întreţinerii aeronavelor
militare, dosarul trebuie să cuprindă şi un document care să ateste această pregătire,
semnat de comandantul sau locţiitorul tehnic din unitatea militară unde şi-a desfăşurat
activitatea solicitantul. In acest caz, experienţa adiţională în domeniul întreţinerii
aeronavelor civile necesară este de minim 6 luni;
(4) Copii ale diplomelor de studii relevante (şcoală profesională, liceu, facultate);
(5) Copia tuturor paginilor brevetului de personal tehnic LPTA deţinut (numai în cazul în
care se doreşte conversia);
(6) Alte documente considerate relevante de către solicitant, sau pe baza cărora se solicită
credite;
(7) Curriculum Vitae semnat pentru confirmare de către solicitant.
NOTĂ: AACR îşi rezervă dreptul de a solicita şi alte documente suplimentare, după caz.
AACR poate solicita prezentarea de către solicitanți a documentelor originale, pentru
confirmarea veridicității înscrisurilor.
2.2.2. Pentru categoriile B1, B2, sau C:
(1) Formularul EASA Form 19 la ediţia în vigoare, completat şi semnat corespunzător;
(2) Documente din care să reiasă promovarea examenelor indicate la ETAPA A, în cadrul
unei organizații autorizată Part 147 sau în cadrul unei autorități aeronautice civile din
UE;
(3) Documente din care să reiasă experienţa practică a solicitantului în întreţinerea
aeronavelor, pentru perioada de timp specificată în PART 66.A.30(a)1:
(a) Adeverință din care să reiasă perioada exactă de timp de experiență în
întreținere aeronave civile și faptul că în această perioadă a executat lucrări
specifice categoriei solicitate. Acest document trebuie să fie semnat pentru
confirmare de personal nominalizat în funcţie de conducere şi acceptat de
AACR sau de autoritatea aeronautică a unui stat membru UE- managerul de
întreţinere sau de calitate al organizaţiei de întreţinere PART 145/ PART M/F;
(b) Un document în care să fie prezentate lucrările executate. Se recomandă
completarea Capitolului 3.1 din Jurnalului personalului tehnic aeronautic
formular F-CN-AW-M/002-01 (modelul poate fi descărcat de pe site-ul AACR,
www.caa.ro) sau un document echivalent. Acest document trebuie să fie semnat
(numele în clar și semnătura olografă) pentru confirmare de personal
nominalizat în funcţie de conducere şi acceptat de AACR sau de autoritatea
aeronautică a unui stat membru UE - managerul de întreţinere sau de calitate al
organizaţiei de întreţinere PART 145/ PART M/F
(c) Document(e) din care să reiasă efectuarea a cel puțin 50% din lucrările
relevante categoriei solicitate. Lucrările înscrise în document trebuie să aibă
corespondență cu lucrările sau seturile de lucrări înscrise în Capitolului 3.1 din
Jurnalul personalului tehnic aeronautic, (sau documentul similar). Se recomandă
completarea Capitolului 3.2 din Jurnalului personalului tehnic aeronautic
formular F-CN-AW-M/002-01 (modelul poate fi descărcat de pe site-ul AACR,
www.caa.ro, sau a Anexei II la AMC la Part 66. Acest document trebuie să fie
Ediţia 02
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semnat (numele în clar și semnătura olografă) pentru confirmare de personal
nominalizat în funcţie de conducere şi acceptat de AACR sau de autoritatea
aeronautică a unui stat membru UE - managerul de întreţinere sau de calitate al
organizaţiei de întreţinere PART 145/ PART M/F.
NOTE: 1. Cel puţin 1 an din experienţa de întreţinere dobândită trebuie să fie recentă,
în conformitate cu PART 66.A.30(d).
2. În cazul în care solicitantul are experienţă în domeniul întreţinerii aeronavelor
militare, dosarul trebuie să cuprindă şi un document care să ateste această pregătire,
semnat de comandantul sau locţiitorul tehnic din unitatea militară unde şi-a desfăşurat
activitatea solicitantul. In acest caz, experienţa adiţională în domeniul întreţinerii
aeronavelor civile necesară este de minim 1 an;
(4) Copii ale diplomelor de studii relevante (şcoală profesională, liceu, facultate);
(5) Copii ale documentelor ce dovedesc pregătirea şi/ sau examinarea teoretică şi
practică corespunzătoare, pregătirea la locul de muncă (OJT) şi/sau experienţa
practică pe tipul(urile) de aeronavă solicitat(e), după cum prevede PART 66.A.45.
Notă: Anexa D la prezentul PIAC precizează cerinţele pentru pregătirea pe tip de
aeronavă/grup, în funcţie de categoria solicitată şi grupa de aeronave din care fac
parte tipurile de aeronave pentru care se solicită andosare.
(6) Alte documente considerate relevante de către solicitant, sau pe baza cărora se
solicită credite;
(7) Curriculum Vitae semnat pentru confirmare de către solicitant.
NOTĂ: AACR îşi rezervă dreptul de a solicita şi alte documente suplimentare, după caz.
AACR poate solicita prezentarea de către solicitanți a documentelor originale, pentru
confirmarea veridicității înscrisurilor.
2.3. Evaluarea dosarului de licenţiere
(1) Procesul de evaluare se iniţiază condiţionat de prezentarea de către solicitant a dovezii
achitării tarifelor de analiză a dosarului, aprobate prin actul normativ în vigoare care
stabileşte tarifele AACR şi după primirea de către AACR a documentelor suport
menţionate la punctul 2.2. de mai sus.
(2) Documentele suport înaintate la AACR odată cu formularul EASA Form 19 sunt
analizate pentru a se stabili eligibilitatea solicitantului, pe baza criteriilor stipulate în
Anexa III (PART 66) la (EU) 1321/2014 şi AMC-urile/ GM-urile aferente şi în „Raportul
de conversie şi sistemul de credite” ediţia în vigoare.
(3) Solicitanţii care cer reducerea perioadei specificate pentru experienţa totală conform
PART-66.A.30, bazându-se pe absolvirea unui curs de pregătire de bază aprobat,
specificat de către PART 147.A.200, trebuie să includă în dosarul de licenţiere
certificatul PART-147 respectiv.
(4) Solicitanţilor care cer să li se recunoască experienţa totală menţionată în
PART.66.A.30 pe baza experienţei în întreţinerea aeronavelor non-civile în virtutea
PART 66.A.30(e), li se poate acorda acest drept numai în cazul în care în urma
analizei efectuate, AACR recunoaşte acestă experienţă. În această situaţie, solicitantul
trebuie să includă în dosarul de licenţiere şi o declaraţie detaliată care să descrie
experienţa în întreţinerea aeronavelor non-civile semnată de comandantul unităţii.
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(5) Pentru andosarea unui tip de aeronavă pe licenţa PART 66 sunt necesare documente
ce atestă pregătirea conform celor menţionate în Anexa D la prezentul PIAC.
(6) Începând cu data intrării în vigoare a reglementării EU 1149/2011 data cererii se
consideră data îndeplinirii tuturor condiţiilor necesare pentru andosarea licenţei PART
66. Dacă cererea a fost întocmită anterior îndeplinirii condiţiior de andosare a licenţei,
este necesară depunerea unei noi cereri la data îndeplinirii tuturor condiţiilor necesare.
(7) Pregătirea la locul de muncă (OJT) pe tip de aeronavă necesară pentru andosarea
primului tip de aeronavă pentru o categorie/ subcategorie a licenţei PART 66, trebuie
aprobată de AACR înainte de începerea procesului şi se efectuează într-o organizaţie
de întreţinere corespunzător autorizată pentru tipul respectiv de aeronavă. OJT constă
în efectuarea, pe aeronave în serviciu, a unei selecţii de lucrări reprezentative pentru
tipul respectiv de aeronavă şi evaluarea modului în care acestea au fost realizate.
Parcurgerea OJT se demonstrează prin prezentarea înregistrărilor lucrărilor executate
şi a unui raport de conformare elaborat de organizaţia de întreţinere, raport ce descrie
modul în care cerinţele PART 66 referitoare la OJT au fost îndeplinite (cf. Anexa III la
PART 66 pct. 6 pregătirea On-the-job). Pentru înregistrarea lucrărilor executate în
cadrul pregătirii on-the-job, AACR recomandă utilizarea secţiunii 2.1.b) a Jurnalului
personalului tehnic aeronautic, formular F-CN-AW-M/002-01. Un procent de până la
50% din lucrările necesar a fi efectuate în cadrul OJT, pot fi efectuate înainte de
parcurgerea cursului teoretic de tip de aeronavă.
NOTĂ: Pentru organizațiile de întreținere Part 145 din România care efectuează OJT,
procesul se consideră aprobat prin aprobarea de către AACR a ediției MOE care
cuprinde procedura de efectuare a OJT (Cap. 3.15 sau similar)
(8) Pentru situația în care OJT-ul se desfășoară într-o organizație PART 145 cu sediul
principal în afara României, cererea de aprobare a procesului OJT se face de către
organizația în cadrul căreia solicitantului dorește să efectueze pregătirea.
(9) Experienţa practică necesar a fi demonstrată pentru andosarea licenţei cu tip de
aeronavă/grup de aeronave, conform cerinţelor PART 66.A.45(d), (e)3, (f)1 şi (g)1,
trebuie să acopere procentul necesar din lucrările conţinute în Anexa II la AMC PART
66 relevante categoriei şi tipului de aeronavă/grupului solicitat. Pentru înregistrarea
experienţei practice, AACR recomandă utilizarea secţiunilor 3.1 și 3.2 a Jurnalului
personalului tehnic aeronautic, formular F-CN-AW-M/002-01. Utilizarea acestor
formulare nu este obligatorie, însă în cazul utilizării unor alte formulare, acestea trebuie
să cuprindă cel puțin aceleași informații ca cele din formularele menționate.
(10) AACR comunică solicitantului în scris în cazul în care una sau mai multe condiţii nu
sunt îndeplinite. Solicitantului nu i se emite licenţa PART 66 până la soluţionarea
problemelor existente.
(11) Dacă în urma analizei dosarului de licenţiere se constată că solicitantul îndeplineşte
condiţiile necesare pentru obţinerea licenţei PART 66 prin examinare, acesta este
informat în scris, iar dosarul complet se transmite la departamentul care administrează
procesul de emitere a licenței Part 66..
(12) Dacă în urma analizei se constată că solicitantul îndeplineşte condiţiile necesare
pentru obţinerea licenţei PART 66 prin conversie, AACR emite licenţa PART 66
solicitată, cu o valabilitate de 5 ani.
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2.4. Procesul de examinare în cadrul AACR
2.4.1. Examinarea iniţială
(1) Sesiunile de examinare pentru obţinerea licenţei de personal tehnic PART 66 se susţin
la sediul AACR conform planificărilor comunicate pe site-ul AACR la începutul fiecărui
an calendaristic.
(2) Programarea la examen se face în ordinea cronologică a solicitărilor şi în limita
locurilor existente în sala de examinare a AACR și se transmite candidaților, prin email
cu 3 zile calendaristice înainte de data examinării.
(3) Pentru fiecare modul de examinare, candidatul are la dispoziţie un test grilă şi grila
pentru răspunsuri. Numărul de întrebări pentru fiecare modul în funcţie de categoria de
licenţă solicitată şi timpul alocat pentru fiecare modul sunt prevăzute în Anexa II la
PART 66 „Standardul examinării de bază”. Fiecare întrebare cuprinde un text
introductiv şi trei răspunsuri alternative notate cu (A), (B) şi (C). Răspunsul corect este
unul singur, celelalte două răspunsuri sunt incorecte sau parţial incorecte, fiind
incomplete.
(4) La anumite module, examinarea cuprinde şi întrebări eseu (cu răspuns detaliat). O
întrebare eseu cuprinde un text introductiv şi punctele cheie ce trebuie tratate în
raportul scris, precum şi punctajul alocat pentru fiecare punct cheie în parte. Aceasta
trebuie promovată separat de testul cu întrebări grilă.Modulele care cuprind şi întrebări
eseu sunt următoarele:
Modulul 7 - 2 întrebări;
Modulul 9 - 1 întrebare;
Modulul 10 - 1 întrebare.
Pentru fiecare întrebare eseu sunt alocate 20 de minute. Pentru fiecare întrebare şi
răspuns este prevăzută o filă A4 completă.
(5) Nota de trecere pentru fiecare test cuprinzând întrebări cu răspunsuri multiple sau
întrebare eseu este de 75%. Pentru promovarea întrebării eseu răspunsul trebuie să
cuprindă cel puţin 75% dintre punctele cheie din întrebare şi nici o greşeală
semnificativă legată de punctele cheie cerute. Pentru modulele conţinând ambele
tipuri de teste, notele sunt considerate separat pentru fiecare test.
(6) Un modul promovat este valabil timp de 10 ani. Pentru emiterea licenţei, toate
modulele necesare pentru o categorie sau sub-categorie de licenţă PART 66 de
întreţinere aeronave trebuie promovate într-un interval de timp de maxim 10 ani de la
promovarea primului modul. Perioada de 10 ani specificată mai sus nu se aplică şi
pentru acele module care se creditează la solicitarea modificării licenţei prin adăugare
de categorii/ subcategorii.
2.4.2. Re-examinarea
(1) Pentru modulele de examinare nepromovate, candidaţii care doresc re-susţinerea
acestora, pot participa la re-examinare numai după 90 de zile calendaristice de la
susţinerea modulului nepromovat. Această perioadă poate fi redusă la 30 de zile dacă
solicitantul demonstrează parcurgerea unui curs specific pentru modulul nepromovat,
în cadrul unei organizaţii autorizate PART 147 pentru pregătire de bază. Numărul de
încercări succesive pentru promovarea unui modul nu poate depăşi 3, după care
perioada de aşteptare până la re-examinare este de 1 an. Solicitantul trebuie să
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(2)

(3)

(4)
(5)

declare în scris care sunt modulele de examinare la care a participat în ultimele 12
luni, datele la care a fost examinat şi numărul de încercări pentru fiecare modul în
parte. Declaraţiile false privind datele de susţinere a examinărilor conduc la anularea
examenelor/ revocarea licenţei PART 66.
Pentru înscrierea la re-examinare, candidaţii trebuie să completeze formularul Cerere
de re-examinare F-PI-AW-66-02 (vezi Anexa B la prezenta) şi să-l depună la
Registratura AACR. Formularul se poate accesa de pe site-ul AACR la adresa
http://www.caa.ro/pages/formulare-aacr-149
În situaţia în care, din motive obiective, cererea de re-examinare nu poate fi aprobată,
candidatul este informat în timp util şi programat într-o sesiune ulterioară. În caz
contrar, candidatul se poate prezenta la examenele solicitate în sesiunea de
examinare solicitată.
Reprogramarea la examen se face în ordinea cronologică a solicitărilor şi în limita
locurilor existente în sala de examinare a AACR.
Procedura de înscriere prezentată mai sus este aplicabilă şi în cazul examinării iniţiale
pentru candidaţii care nu doresc susţinerea tuturor examenelor într-o singură sesiune.

2.4.3. Reguli privind examinarea scrisă
(1) Candidaţii trebuie să se prezinte la examinare, la sediul AACR, cu un act de identitate
cu poză (BI, CI, paşaport, carnet de conducere, legitimaţie de serviciu), cu cel puţin
20de minute înainte de ora comunicată pentru începerea examinării. După terminarea
perioadei de examinare, candidaţii trebuie să părăsească sala de examinare.
(2) Candidaţii care sosesc după începerea examinării, nu mai pot susţine examinarea la
modulul aflat în desfăşurare.
(3) Bunurile personale ale candidaţilor (haine, genţi, sacoşe) trebuie aşezate în faţa sau în
spatele sălii de examinare, în funcţie de instrucţiunile date de supraveghetori.
(4) Candidaţii care se prezintă la examen sub influenţa alcoolului sau drogurilor, sunt
eliminaţi din sala de examinare şi nu se mai pot prezenta la examinare timp de 12 luni
de la data eliminării.
(5) Pentru examinare, candidaţii pot utiliza pixuri sau stilouri cu mină de culoare neagră
sau albastră. Nu sunt admise pe mese nici un fel de documente, penare sau cutii. Nu
este permisă utilizarea calculatorului.
(6) Candidaţii nu au voie să utilizeze nici un fel de hârtie în afară de cea furnizată de
examinator. La sfârşitul examinării, împreună cu testele, trebuie restituite
examinatorului toate ciornele.
(7) Candidaţii care sunt surprinşi încercând să copieze sau să sustragă (prin fotocopiere
sau altă modalitate) lucrările ori sunt surprinşi discutând între ei, sunt eliminaţi din sala
de examinare, iar examenele considerate nule. Aceştia nu sunt admişi la o nouă
examinare mai devreme de 12 luni.
(8) Nu sunt admise telefoane mobile, agende electronice sau alte dispozitive electronice.
Utilizarea acestora în timpul examinării atrage după sine anularea testului.
(9) Înainte de începerea examinării, supraveghetorul face o scurtă informare asupra
condiţiilor generale de desfăşurare a examinării.
(10) În timpul derulării examenelor, examinatorul răspunde numai întrebărilor referitoare
la desfăşurarea administrativă a examenului.
(11) Candidaţii care finalizează lucrările înainte de expirarea timpului acordat pot preda
lucrarea şi părăsi sala de examinare.
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(12) Candidaţii sunt informaţi de către examinator referitor la expirarea timpului acordat
pentru un modul de examinare. În cazul în care un candidat continuă să scrie după ce
examinatorul a comunicat scurgerea timpului acordat, examinatorul anulează lucrarea
respectivă.
2.4.4. Rezultatele examinărilor
(1) Rezultatele examinării sunt comunicate de către AACR solicitantului, prin email, în
termen de 20 de zile lucrătoare de la finalizarea examinării, condiţionat de achitarea
tarifelor stabilite în conformitate cu prevederile actului normativ în vigoare care
stabileşte tarifele AACR.
(2) AACR nu discută şi nu poartă corespondenţă cu candidaţii referitor la conţinutul
testelor de examinare.
(3) În cazul în care un candidat consideră că nota obţinută nu este corespunzătoare,
poate solicita re-corectarea lucrării/lucrărilor, în termen de 10 zile calendaristice de la
transmiterea prin email a rezultatelor.
(4) Solicitarea re-corectării se face în scris, cu indicarea exactă a modulelor ce se doresc
recorectate şi a sesiunii de examinare în care au fost susţinute. Datele incorecte sau
nedepunerea solicitării în timpul precizat mai sus atrag după sine invalidarea solicitării
de recorectare. În baza prevederilor din Part 66.B.200(a) privind securitatea bazei de
întrebări utilizată pentru examinarea în vederea obţinerii licenţei PART 66 de personal
tehnic, după susţinerea unui examen, candidaţii nu pot revedea lucrările şi nici nu pot
fi informaţi care sunt răspunsurile greşite în lucrarea susţinută.
2.5. Eliberarea licenţei PART 66
(1) Odată ce conformarea solicitantului cu cerinţele PART 66 aplicabile a fost stabilită,
AACR informează solicitantul cu privire la finalizarea procesului de emitere a licenţei
PART 66 și emite licența pe formularul EASA Form 26 (vezi Anexa C la prezenta).
(2) Licenţa PART 66, cu o valabilitate de 5 ani, este eliberată personal solicitantului numai
după ce acesta face dovada achitării tarifelor percepute pentru serviciile aferente
emiterii licenţei PART 66, aprobate prin actul normativ în vigoare care stabileşte tarifele
AACR.

B. MODIFICAREA/ PRELUNGIREA LICENŢEI PART 66
2.6. Documente necesare
ETAPA 1. Comunicarea modulelor de examinare
(1) Persoanele care doresc adăugarea unei categorii noi pe licența Part 66 trebuie să
susțină examinare teoretică la modulele aplicabile din Anexa I sau Anexa VII la Part
66.
(2) În urma analizării sistemului educational din domeniul aeronautic din România, AACR
poate acorda, la cererea solicitanțului, credite de examinare pentru anumite module,
acestea fiind considerate parcurse în timpul pregătirii de bază a candidatului.
(3) În scopul comunicării modulelor de examinare, solicitanții de licență Part 66 trebuie să
depună la AACR:
(a) cerere prin care să solicite comunicarea modulelor la care trebuie să susțină
examinări pentru noua categorie solicitată. În cazul în care se solicită credite de
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examinare trebuie să se menționeze baza în se solicită aceste credite de
examinare (absolvirea unei instituții de învățământ din domeniul aeronautic sau
absolvirea unor cursuri și examinări de bază în cadrul unei organizații autorizate
Part 147),
(b) copii ale documentelor de studii relevante, altele decât cele deja existente la
AACR
(c) documentul care dovedește achitarea taxei de analiză dosar, în conformitate cu
actul normativ în vigoare care stabileşte tarifele AACR
(4) AACR va analiza solicitarea și documentele suport și va comunica, în termen de 30 de
zile calendaristice de la data depunerii solicitării la AACR, modulele de examinare
stabilite în baza „Raport de conversie şi sisteme de credit”, aprobat prin decizia
Directorului General al AACR nr.DG 411/ 6.05.2010 pentru categoriile Ax, B1.x, B2,
B3 și pe baza unei analize de la caz la caz, pentru categoriile B2L și L.
(5) Solicitantul poate opta să susţină examinarea pentru modulele necesare obţinerii
licenţei PART 66 într-o organizaţie PART 147 autorizată corespunzător pentru
pregătire de bază sau într-o autoritate aeronautică civilă din UE.
ETAPA 2. Depunerea dosarului pentru modificarea licenței Part 66
(1) Conform prevederilor PART 66.A.10, o cerere pentru modificarea/ prelungirea licenţei
PART 66 de personal tehnic aeronautic trebuie întocmită de către solicitant, utilizând
formularul EASA Form 19 în vigoare (vezi Anexa A la prezenta). Aceasta se poate
accesa de pe site-ul AACR la adresa http://www.caa.ro/pages/formulare-aacr-149.
Cererea completată în mod corespunzător trebuie însoţită de documente suport,
compunând dosarul de licenţiere. Dosarul se depune de către solicitant la registratura
AACR sau se poate transmite prin poștă sau poștă electronica cu scrisoare de
înaintare.
(2) Corespondenţa şi documentele înaintate la AACR, ca suport al cererii de modificare/
prelungire a licenţei, trebuie să fie în limba română sau engleză. Certificatele/
diplomele emise în alte limbi trebuie traduse în limba română şi legalizate.
(3) Cererile incomplete, incorect completate sau cele neînsoţite de documentele suport
necesare, nu sunt luate în considerare şi se returnează solicitantului în zece (10) zile
lucrătoare, de la data înregistrării la registratura AACR.
(4) AACR nu poate modifica licenţe PART 66 emise de o altă autoritate a unui stat
membru al Uniunii Europene.
(5) Cererea de modificare/ prelungire a licenţei PART 66 este luată în considerare în
condiţiile în care dosarul este compus din următoarele documente, cu menţiunea că
documentele referitoare la experienţa solicitantului în întreţinerea aeronavelor (atunci
când este necesar a fi demonstrată) nu reprezintă o condiţie pentru admiterea la
examinare, putând fi transmise la AACR ulterior examinării:
2.6.1. Pentru trecerea de la o categorie de licenţă PART 66 deţinută la o altă
categorie/ subcategorie
(1) Formularul EASA Form 19 la ediţia în vigoare, completat şi semnat corespunzător;
(2) Documente din care să reiasă promovarea examenelor indicate la ETAPA A, în cadrul
unei organizații autorizată Part 66 sau în cadrul unei autorități aeronautice civile din
UE
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(3) Documente din care să reiasă experienţa practică a solicitantului în întreţinerea
aeronavelor, pentru perioada de timp specificată în Anexa IV la Part 66:
(a) Adeverință din care să reiasă îndeplinirea perioadei de timp de experiență în
întreținere aeronave civile prevăzută în Anexa IV la Part 66 și faptul că în
această perioadă a executat lucrări specifice noii categorii solicitate. Acest
document trebuie să fie semnat pentru confirmare de personal nominalizat în
funcţie de conducere şi acceptat de AACR sau de autoritatea aeronautică a unui
stat membru UE- managerul de întreţinere sau de calitate al organizaţiei de
întreţinere PART 145/ PART M/F;
(b) Un document în care să fie prezentate lucrările executate. Se recomandă
completarea Capitolului 3.1 din Jurnalului personalului tehnic aeronautic
formular F-CN-AW-M/002-01 (modelul poate fi descărcat de pe site-ul AACR,
www.caa.ro) sau un document echivalent. Acest document trebuie să fie semnat
(numele în clar și semnătura olografă) pentru confirmare de personal
nominalizat în funcţie de conducere şi acceptat de AACR sau de
AUTORITATEA AERONAUTICĂ a unui stat membru UE - managerul de
întreţinere sau de calitate al organizaţiei de întreţinere PART 145/ PART M/F
(c) Document(e) din care să reiasă efectuarea a cel puțin 50% din lucrările
relevante categoriei solicitate. Lucrările înscrise în document trebuie să aibă
corespondență cu lucrările sau seturile de lucrări înscrise în Capitolului 3.1 din
Jurnalul personalului tehnic aeronautic, (sau documentul similar). Se recomandă
completarea Capitolului 3.2 din Jurnalului personalului tehnic aeronautic
formular F-CN-AW-M/002-01 (modelul poate fi descărcat de pe site-ul AACR,
www.caa.ro) sau a Anexei II la AMC la Part 66. Acest document trebuie să fie
semnat (numele în clar și semnătura olografă) pentru confirmare de personal
nominalizat în funcţie de conducere şi acceptat de AACR sau de autoritatea
aeronautică a unui stat membru UE - managerul de întreţinere sau de calitate al
organizaţiei de întreţinere PART 145/ PART M/F
NOTE: 1. Cel puţin 1 an din experienţa de întreţinere dobândită trebuie să fie
recentă, în conformitate cu PART 66.A.30(d).
2.
În cazul în care solicitantul are experienţă în domeniul întreţinerii
aeronavelor militare, dosarul trebuie să cuprindă şi un document care să ateste
această pregătire, semnat de comandantul sau locţiitorul tehnic din unitatea
militară unde şi-a desfăşurat activitatea solicitantul. In acest caz, experienţa
adiţională în domeniul întreţinerii aeronavelor civile necesară este de minim 1
an;
(4) Copii ale diplomelor de studii relevante, altele decât cele existente la AACR
(şcoală profesională, liceu, facultate);
(5) Copii ale documentelor ce dovedesc pregătirea şi/ sau examinarea teoretică şi
practică corespunzătoare, pregătirea la locul de muncă (OJT) şi/sau experienţa
practică pe tipul(urile) de aeronavă solicitat(e), după cum prevede PART 66.A.45.
NOTĂ: Anexa D la prezentul PIAC precizează cerinţele pentru pregătirea pe tip de
aeronavă/grup, în funcţie de categoria solicitată şi grupa de aeronave din care fac
parte tipurile de aeronave pentru care se solicită andosare.
(6) Alte documente considerate relevante de către solicitant, sau pe baza cărora se
solicită credite;
(7) Curriculum Vitae semnat pentru confirmare de către solicitant.
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NOTĂ: AACR îşi rezervă dreptul de a solicita şi alte documente suplimentare, după caz.
AACR poate solicita prezentarea de către solicitanți a documentelor originale, pentru
confirmarea veridicității înscrisurilor.
2.6.2. Pentru adăugare tip de aeronavă în cadrul aceleiaşi categorii deţinute
(1) Formularul EASA Form 19 la ediţia în vigoare, completat şi semnat corespunzător
(2) Copie după licenţa PART 66 deţinută;
(3) Copii ale documentelor ce dovedesc pregătirea şi/ sau examinarea teoretică şi
practică corespunzătoare şi/sau experienţa practică pe tipul(urile) de aeronavă
solicitat(e), după cum prevede PART 66.A.45.
NOTĂ: Anexa D la prezentul PIAC precizează cerinţele pentru pregătirea pe tip de
aeronavă/grup, în funcţie de categoria solicitată şi grupa de aeronave din care fac
parte tipurile de aeronave pentru care se solicită andosare.
(4) Curriculum Vitae semnat pentru confirmare de către solicitant.
NOTE: 1. AACR îşi rezervă dreptul de a solicita şi alte documente suplimentare, după
caz.
2. În cazul în care aeronava solicitată se încadrează într-o categorie/ subcategorie diferită
de cea deţinută deja pe licenţa PART 66, suplimentar documentelor ce dovedesc
pregătirea pe tip de aeronavă, pentru a putea adăuga pe licenţa Part 66 această
aeronavă, solicitantul trebuie să susţină examene pentru eliminarea limitărilor ce grevează
licenţa (dacă este cazul) şi examene de diferenţă pentru obţinerea noii categorii/
subcategorii solicitate. Deasemenea trebuie să facă dovada îndeplinirii cerinţelor de
experienţă practică pentru noua categorie/ subcategorie, în conformitate cu Anexa IV la
PART 66.
2.6.3. Pentru prelungirea licenţei PART 66
(1) Formularul EASA Form 19 la ediţia în vigoare, completat şi semnat corespunzător;
(2) Copie după licenţa PART 66 deţinută;
NOTĂ: AACR îşi rezervă dreptul de a solicita şi alte documente suplimentare, după caz.
2.7. Evaluarea dosarului de modificare/ prelungire a licenţei PART 66
(1) Procesul de evaluare demarează condiţionat de prezentarea dovezii achitării tarifelor
de modificare/ prelungire a licenţei PART 66 aprobate şi condiţionat de transmiterea la
AACR a documentelor suport menţionate la paragraful 2.6. de mai sus.
(2) Documentele suport înaintate la AACR odată cu formularul EASA Form 19 sunt
analizate pentru a se stabili eligibilitatea solicitantului, pe baza criteriilor stipulate în
Anexa III (PART 66) la (EU) 1321/2014 şi AMC-urile/ GM-urile aferente şi în „Raportul
de conversie şi sistemul de credite” ediţia în vigoare.
(3) Calificarea pe tip de aeronavă se acordă pe baza documentelor ce atestă pregătirea
conform celor menţionate în Anexa D la prezentul PIAC.
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(4) Începînd cu data intrării în vigoare a reglementării (EU) 1149/2011 data cererii se
consideră data îndeplinirii tuturor condiţiilor necesare pentru andosarea licenţei
PART 66. Dacă cererea a fost întocmită anterior îndeplinirii condiţiior de
andosare a licenţei, este necesară depunerea unei noi cereri la data îndeplinirii
tuturor condiţiilor necesare.
(5) Pregătirea la locul de muncă (OJT) pe tip de aeronavă necesară pentru andosarea
primului tip de aeronavă pentru o categorie/ subcategorie a licenţei PART 66, trebuie
aprobată de AACR şi se efectuează într-o organizaţie de întreţinere corespunzător
autorizată pentru tipul respectiv de aeronavă. OJT constă în efectuarea, pe aeronave
în serviciu, a unei selecţii de lucrări reprezentative pentru tipul respectiv de aeronavă şi
evaluarea modului în care acestea au fost realizate. Parcurgerea OJT se
demonstrează prin prezentarea înregistrărilor lucrărilor executate şi a unui raport de
conformare elaborat de organizaţia de întreţinere, raport ce descrie modul în care
cerinţele PART 66 referitoare la OJT au fost îndeplinite (cf. Anexa III la PART 66 pct. 6
pregătirea On-the-job). Pentru înregistrarea lucrărilor executate în cadrul pregătirii onthe-job, AACR recomandă utilizarea secţiunii 2.1.b) a Jurnalului personalului tehnic
aeronautic, formular F-CN-AW-M/002-01. Un procent de până la 50% din lucrările
necesar a fi efectuate în cadrul OJT, pot fi efectuate înainte de parcurgerea cursului
teoretic de tip de aeronavă.
(6) Experienţa practică necesar a fi demonstrată pentru înscrierea pe licența Part 66 a
unui tip de aeronavă/grup de aeronave, conform cerinţelor PART 66.A.45(d), (e)3, (f)1
şi (g)1, trebuie să acopere procentul necesar din lucrările conţinute în Anexa II la AMC
PART 66, relevante categoriei şi tipului de aeronavă/grupului solicitat. Pentru
înregistrarea experienţei practice, AACR recomandă utilizarea secţiunii 3.1 a Jurnalului
personalului tehnic aeronautic, formular F-CN-AW-M/002-01.
(7) AACR comunică solicitantului în scris în cazul în care una sau mai multe condiţii nu
sunt îndeplinite. Licenţa PART 66 nu se emite până la soluţionarea problemelor
existente.
(8) Dacă în urma analizei documentelor transmise la AACR se constată că solicitantul
îndeplineşte condiţiile necesare pentru modificarea licenţei PART 66 prin examinare,
acesta este informat în scris referitor la modulele de examinare, sesiunea în care este
programat şi bibliografia recomandată. Solicitantul poate opta să susţină examinarea
pentru modulele necesare obţinerii unei categorii/subcategorii suplimentare pe licenţa
PART 66 într-o organizaţie PART 147 autorizată corespunzător pentru pregătire de
bază sau într-o autoritate aeronautică civilă din UE. Copii ale certificatelor obţinute în
urma promovării modulelor de examinare trebuie transmise la AACR pentru
completarea dosarului de licenţiere.
(9) În situaţia solicitării prelungirii licenţei PART 66, AACR verifică dacă exemplarul licenţei
PART 66 existentă la AACR are aceleaşi înscrieri cu originalul aflat la deţinător şi dacă
deţinătorul nu este investigat în vederea revocării, suspendării sau limitării licenţei de
întreţinere aeronave, în conformitate cu prevederile PART 66.B.500.
(10) Dacă în urma analizei se constată că solicitantul îndeplineşte toate condiţiile
necesare pentru modificarea/ prelungirea licenţei PART 66, AACR emite licenţa PART
66 solicitată, cu valabilitate de 5 ani.
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2.8. Procesul de examinare
Procesul de examinare se desfăşoară conform punctelor aplicabile ale paragrafului 2.4,
secţiunea A.
2.9. Eliberarea licenţei PART 66
(1) Odată ce conformarea solicitantului cu cerinţele PART 66 aplicabile a fost stabilită,
AACR informează solicitantul cu privire la finalizarea procesului de emitere a licenţei
PART 66 pe formularul EASA Form 26 (vezi Anexa C la prezenta).
(2) Licenţa PART 66 este eliberată personal solicitantului numai după ce acesta face
dovada achitării tarifelor percepute pentru serviciile aferente emiterii licenţei PART 66,
aprobate prin actul normativ în vigoare care stabileşte tarifele AACR şi condiţionat de
predarea la AACR a originalului licenţei PART 66 emisă anterior.
C. TRANSFERUL UNEI LICENȚĂ PART 66 LA/DE LA O ALTĂ AUTORITATE
NAȚIONALĂ, DINTR-UN STAT MEMBRU UE.
2.10. Generalități
(1) Licența Part 66 emisă de o autoritate membră UE poate fi transferată, la cererea
solicitantului, de la autoritatea emitentă la o altă autoritate.
(2) În vederea transferului licenței Part 66, solicitantul trebuie să parcurgă una din
următoarele etape, în funcție de caz:
2.11 Transferul licenței Part 66 către o altă autoritate a unui stat membru UE
(1)
(2)

(3)

Solicitantul deținător de licență Part 66 informează AACR cu privire la intenția sa de
a-și transfera licența Part 66 la o altă autoritate.
După primirea de la autoritatea la care se dorește transferul licenței Part 66 a
solicitării de transfer, AACR completează documentele solicitate de respectiva
autoritate și transmite copii după documentele solicitate, care au stat la baza
emiterii/modificării licenței Part 66.
Licența Part 66 în original trebuie predată cât mai rapid posibil la AACR.

2.12 Transferul licenței Part 66 de la o altă autoritate a unui stat membru UE, la
AACR
(1)
(2)

(3)

Solicitantul deținător de licență Part 66 informează AACR cu privire la intenția sa de
a-și transfera licența Part 66 de la altă autoritate.
AACR transmite la autoritatea emitentă a licenței Part 66, formularul F-PIAC-AW-6603 (Anexa E), pentru a fi completat și transmis la AACR împreună cu copii ale tuturor
documentelor care au stat la baza emiterii/modificării licenței Part 66.
Solicitantul depune la AACR vechea licența în original, iar AACR, în funcție de
solicitarea autorității emitente, distruge sau transmite licența originală la autoritatea
emitentă.
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D. REVOCAREA, SUSPENDAREA SAU LIMITAREA LICENŢEI PART 66
2.13 Generalităţi
(1) Reglementarea (EU) 1321/2014, Anexa III- PART 66 Subpartea F (66.B.500), specifică
condiţiile în care autoritatea competentă revocă, suspendă sau limitează licenţa de
întreţinere aeronave PART 66.
(2) Revocarea, suspendarea sau limitarea unei licenţe de întreţinere PART-66 este o
decizie luată de AACR şi nu implică EASA decât dacă AACR cere în mod special
îndrumare.
(3) AACR se asigură mai întâi că s-au luat toate măsurile pentru a stabili faptele şi
circumstanţele unei anumite probleme. Toate părţile trebuie audiate cu obiectivitate
înainte de confirmarea acţiunii AACR. Este de asemenea normal să se asigure că s-au
făcut toate eforturile pentru ca problema să se rezolve fară a apela la tribunal.
2.14. Procedura de notificare
(1) Atunci când AACR găseşte dovezi conform criteriilor prezentate în PART-66.B.500 şi
stabileşte necesitatea de a revoca, suspenda sau limita licenţa PART 66, persoanei în
cauză i se transmite prin mijloace sigure o scrisoare în care să fie informată despre
măsurile luate.
(2) Scrisoarea trebuie să menţioneze clar dovezile pe baza cărora se ia această măsură,
să identifice orice acţiuni intermediare (ca de exemplu corespondenţă sau întruniri)
stabilite de AACR pentru a rezolva această problemă.
(3) În cazul în care măsura de revocare sau limitare a unei licenţe de întreţinere aeronave
PART-66 este definitivă, AACR solicită deţinătorului returnarea licenţei PART 66.
AACR informează organizaţiile de întreţinere autorizate PART 145 din România
referitor la acest subiect, prin intermediul site-ului www.caa.ro şi celelalte autorităţi
aeronautice naţionale membre EASA, prin intermediul http://europa.eu/sinapse.
2.15. Procedura de apel
(1) Persoana căreia i-a fost revocată, suspendată sau limitată licenţa poate face apel la
AACR în termen de 7 zile de la primirea informării despre măsura luată.
(2) La primirea unei cereri scrise de apel, AACR formează un Consiliu de Apel format din
cel puţin 2 persoane din cadrul Direcţiilor de Navigabilitate şi Certificare Personal şi
o persoană din cadrul Compartimentului Juridic pentru a analiza argumentele
prezentate atât de către persoana afectată şi/sau organizaţia de întreţinere
angajatoare cât şi de către personalul AACR implicat.
(3) Persoanele care formează Consiliul de Apel sunt persoane neimplicate în nici un fel
în decizia de revocare, suspendare sau limitare şi deţin poziţii de conducere în cadrul
AACR, astfel încât decizia lor să fie responsabilă.
(4) La audiere, partea afectată şi personalul AACR implicat îşi prezintă fiecare
argumentele, pentru a-şi susţine cazul în faţa Consiliului de Apel şi sunt pregătiţi să
răspundă la întrebări şi să prezinte dovezi în susţinerea argumentelor, sub îndrumarea
Consiliului de Apel.
(5) Consiliul de Apel trebuie să stabilească întâlnirea în termen de 28 de zile de la
primirea cererii scrise pentru apel. La cererea persoanei în cauză sau a organizaţiei
angajatoare sau poate amâna audierea de apel pentru o dată ulterioară, cu condiţia ca
solicitarea de amânare să fie transmisă la AACR cu cel puţin 14 zile înainte şi procesul
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de apel să se finalizeze în termen de maxim 56 zile de la emiterea scrisorii originale în
care se menţionează intenţia de revocare sau limitare a licenţei.
(6) La încheierea audierii, Consiliul de Apel prezintă hotărârea în scris, arătând motivele
care au dus la această acţiune.
(7) În cazul în care persoana afectată sau organizaţia nu sunt mulţumite de decizia
Consiliului de Apel, pot urma procedura naţională legală pentru a merge în continuare
la tribunal. Oricum, persoana afectată sau organizaţia trebuie să aibă în vedere faptul
că AACR acţionează conform deciziei Consiliului de Apel până în momentul în care
tribunalul competent hotărăşte altceva.
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SPAŢIU LĂSAT INTENŢIONAT LIBER
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Anexe

ANEXE
ANEXA A: EASA FORM 19 EDIŢIA 3- CEREREA DE OBŢINERE/MODIFICARE/
PRELUNGIRE LICENŢĂ PART 66 ŞI GHID DE COMPLETARE
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Ghid de completare a formularului EASA Form 19
1. Cererea se completează de mână, cu litere mari de tipar, cu pix de culoare albastră
sau neagră. Poate fi completată şi electronic şi apoi tipărită dar semnăturile trebuie
să fie olografe.
2. La rubrica „Tipul andosării” (dacă este cazul) se înscrie numai tipul/ tipurile/grupul
de aeronave nou solicitate a fi înscrise în licenţa PART 66; tipurile de aeronave se
înscriu în conformitate cu Anexa I la AMC PART 66, în formatul “tip de aeronavă
(motor)”
3. Rubrica „Experienţă de întreţinere aeronave” trebuie să facă trimitere la documente
anexate conţinând informaţii referitoare la experienţa dobândită, relevantă pentru
subcategoria/ categoria solicitată.
4. În cazul în care se solicită credite de examinare pentru anumite module/
submodule, acestea trebuie înregistrate în rubrica corespunzătoare a formularului şi
susţinute cu documente relevante.
5. Credite pentru experienţa practică se acordă numai în cazul absolvirii unei şcoli de
pregătire autorizată PART 147 pentru pregătire de bază. Acestea trebuie
înregistrate în rubrica corespunzătoare a formularului şi susţinute cu documente
relevante.
6. Rubrica “Recomandare” nu este aplicabilă în România (cf. PART 66.B.105) deci nu
este necesar a fi semnată.
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ANEXA B : CERERE DE RE-EXAMINARE F-PI-AW-66-02
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