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All Together, Serving Civil Aviation!

Aviaţia şi siguranţa sunt două concepte între care, din momentul
desprinderii de la sol a primei maşini zburătoare şi până în prezent, s-a stabilit o
relaţie de echivalenţă fără echivoc, motiv pentru care noţiuni ca „certificare”,
„monitorizare continuă”, „reglementare de siguranţă”, „cooperare” reprezintă, fără
îndoială, răspunsuri concrete la întrebarea „de ce este aviaţia sigură?”
Logo-urile Agenţiei Europene pentru Siguranţa Aviaţiei (AESA) Your safety
is our mission! şi cel al Autorităţii Aeronautice Civile Române (AACR) All together
serving civil aviation!, alăturate tematicii aprobate de Consiliul Organizaţiei
Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI) pentru 2013 Aviation: Your reliable
connection to the world subliniază, la rândul lor, preocuparea fără precedent,
pentru menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a nivelului de siguranţă pe plan
naţional, european şi global.
La acestea, se adaugă European Aviation Safety Plan, noţiune europeană
de mare actualitate, prin care se acţionează în cele trei zone cheie ale siguranţei:
aspectele sistematice rezultate din modul în care se desfăşoară activitatea pentru
îmbunătăţirea siguranţei, aspectele operaţionale identificate ca răspunsuri
rezultate din analizele de siguranţă şi aspectele prognozate să apară ca urmare a
schimbărilor dinamice şi continue ce au loc la nivelul industriei aeronautice.
Unicitatea planului este dată de faptul că acesta acoperă toate domeniile
aviaţiei, de la managementul siguranţei pe aeroporturi, turnurile de control sau la
hangarele în care se desfăşoară activităţile de întreţinere ale aeronavelor,
conducând la o stare de echilibru între eforturile întreprinse de factorii care
cooperează pentru menţinerea şi îmbunătăţirea unui nivel înalt de siguranţă:
Comisia Europeană (CE), Eurocontrol, industria aeronautică, statele europene,
AESA ş.a.
În acelaşi spirit al cooperării, în vederea stabilirii unui cadru nou şi stabil
pentru îmbunătăţirea conlucrării în domeniul dezvoltării şi implementării
programului Single European Sky (SES), în decembrie 2012, între Uniunea
Europeană (UE) şi Eurocontrol a fost încheiat un acord în care, pe lângă lista
domeniilor de cooperare, inclusiv coordonarea civil-militară pentru managementul
traficului aerian, şi definirea formelor şi mecanismelor aferente, este menţionat
faptul că Eurocontrol este pivotul tehnic şi operaţional al SES, în timp ce UE
deţine poziţia de moderator al programului destinat stabilirii unui sistem de
management al traficului aerian sigur şi eficient.
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Politica externă dezvoltată de Consiliul UE, ca urmare a comunicărilor CE
referitoare la progresele realizate din 2005 până în prezent, a extins cooperarea
în domeniul aviaţiei civile şi în rândul statelor non-europene. Concluziile,
adoptate în acest sens de Consiliu în decembrie 2012, evidenţiază cât este de
importantă o aviaţie europeană competitivă în relaţiile cu statele de terţă parte,
realizate pe baza principiului reciprocităţii şi al unei competiţii oneste şi deschise,
dar şi în funcţie de particularităţile fiecăruia. În aceeaşi împrejurare, concluziile
finale ale Consiliului UE subliniază că, pentru dezvoltarea unui cadru economic
de reglementare adecvat aviaţiei globale şi mai ales pentru modul de abordare a
emisiilor de gaze cu efect de seră rezultate din operaţiunile de zbor, rolul-cheie
este deţinut de OACI.
În acest context de îmbunătăţire a cooperării globale, pe baza
Memorandumului dintre CE şi AESA şi pentru a adăuga valoare proceselor
decizionale ale AESA şi ale CE, UE şi-a desemnat câte un reprezentant la
Washington, Beijing şi Montreal. Aceştia au ca misiuni principale cunoaşterea
zonelor respective şi colectarea informaţiilor specifice aviaţiei, participarea în
grupurile tehnice de lucru şi prezentarea activităţilor AESA, asigurarea
comunicării cu părţile interesate din zonă, asigurarea suportului pentru derularea
relaţiilor între AESA, autorităţile regionale, industria aeronautică şi OACI.
Înfiinţarea blocului Funcţional de spaţiu aerian între România şi Bulgaria în
conformitate cu pachetul de regulamente SES, dezvoltarea şi modernizarea
aeroportului internaţional Henri Coandă Bucureşti, înfiinţarea Centrului regional
de excelenţă în aviaţia civilă, îmbunătăţirea infrastructurii transportului aerian pe
toate aeroporturile din ţară, îmbunătăţirea siguranţei traficului aerian şi
modernizarea acestuia în scopul asigurării protecţiei mediului, a sănătăţii umane
şi a siguranţei pasagerilor reprezintă o parte din proiectele prioritare ale României
în domeniul aviaţiei civile.
Realizarea acestora, dar şi a altor proiecte în care este implicată România,
înseamnă eforturi comune din partea tututror celor ce îşi desfăşoară activitatea în
sfera aviaţiei civile, fie că sunt operatori aerieni, organizaţii de întreţinere
aeronave, furnizori de servicii de navigaţie aeriană, aeroporturi, autorităţi, fapt
sugestiv exprimat şi prin sintagma All together serving civil aviation! - logo-ul
AACR.
Vă invit să parcurgeţi Raportul de activitate al AACR şi al Consiliului de
Administraţie pentru anul 2012 în care, pe lângă tabloul detaliat al activităţilor
specifice, se regăsesc şi alte informaţii care vin să completeze imaginea de
ansamblu a instituţiei noastre.
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În calitatea sa de Autoritate Naţională de Supervizare şi organism tehnic
specializat, în vederea îndeplinirii, la nivel naţional, a funcţiilor pentru:
-

supervizarea siguranţei zborului,
asigurarea aplicării şi respectării reglementărilor aeronautice civile şi
supravegherea menţinerii conformării cu reglementările aeronautice
civile,

Autoritatea Aeronautică Civilă Română - AACR are ca obiectiv permanent
îmbunătăţirea continuă a calităţii activităţilor în domeniul aviaţiei civile din
România, atât prin măsurile de armonizare a reglementărilor naţionale cu cele
internaţionale şi de implementare ale acestora, cât şi prin eficientizarea
supravegherii şi îndrumării directe şi operative a agenţilor aeronautici civili
români, în scopul menţinerii siguranţei zborului la nivelul actualelor standarde
europene şi internaţionale.
În acest fel, transportul aerian din România este poziţionat pe traiectoria
aviaţiei civile europene, înscriindu-se în trendul de optimizare a întregului sistem
de transport european, astfel încât să atingă cerinţele de competitivitate, de
coeziune socială şi dezvoltare durabilă, descrise în documentul White Paper Roadmap to a Single European Transport Area.
Contextul financiar dificil al ultimilor ani în care se găseşte economia a
generat o scădere cifrei de afaceri a AACR, fără ca acest fapt să influenţeze
bunul mers al activităţilor desfăşurate pentru menţinerea siguranţei aeronautice
din România la nivelul standardelor la nivel european şi internaţional.
Evoluţia din ultimii 3 ani a performanţei economice a AACR este
prezentată mai jos.

Total
venituri
din
cifra de
afaceri

2010
BVC
aprobat
(mii lei)

BVC
estimat
(mii lei)

2011
BVC
aprobat
(mii lei)

BVC
estimat
(mii lei)

2012
BVC
aprobat
(mii lei)

BVC
estimat
(mii lei)

44.246,84 44.509,02 43.606,20 40.074,81 43.472,74 42.901,74

Pe parcursul anului 2012, gradul total de îndeplinire a criteriilor de
performanţă a fost de 122,08%.
Criteriul de performanţă specific obiectului de activitate a AACR,
respectiv numărul de audituri, a fost îndeplinit în procent de 123,21% (faţă de
560 de audituri planificate, au fost realizate 690).
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Conducerea AACR a fost asigurată de Consiliul de Administraţie, compus din 7 membri numiţi
prin OMTI Nr. 288/22.04.2011, a cărui aplicabilitate a încetat începând cu data de 05.09.2012,
data emiterii OMTI nr.1390/05.09.2012.
În conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a
intreprinderilor publice, începând cu data de 05.09.2012, prin OMTI nr.1390/05.09.2012, a fost
numit noul Consiliu de Administraţie al AACR, completat ulterior cu reprezentantul MFP
desemnat prin OMTI nr.2196/06.12.2012.
Conducerea executivă a revenit Directorului General al AACR, care a asigurat şi preşedinţia
CA, până la aplicarea dispoziţiilor OMTI nr.1390/05.09.2012. Funcţia de Director General al
AACR a fost deţinută de către doamna Claudia VÎRLAN, începând cu data de 30.06.2009, în
baza OMTI Nr. 773/30.06.2009 şi a Contractului de mandat nr.17359/09.07.2009, până la data
de 29.11.2012, când a revenit în funcţia de Director DSSNA deţinută anterior numirii în funcţia
de Director General.
Consiliul de Administraţie a delegat atribuţiile de conducere executivă Directorului General în
funcţie, respectiv doamnei Claudia Vîrlan, apoi prin preluarea de atribuţii de către aceasta,
conform anexei la fişa postului de Director DSSNA.
În trimestrul IV 2012 s-a derulat procedura de selecţie şi evaluare pentru funcţia de Director
General al AACR, dar nu a fost finalizată întrucât câştigătorul a renunţat la acest post, fapt
pentru care Consiliul de Administraţie a delegat în continuare atribuţiile de conducere
executivă doamnei Claudia Vîrlan, până la ocuparea prin concurs, potrivit OUG nr.109/2011, a
funcţiei de Director General.
Pe parcursul anului 2012, activitatea CA s-a desfăşurat în 12 şedinţe lunare, în care s-au
adoptat 12 hotărâri cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi a fiecărei şedinţe.
Hotărârile CA sunt enumerate în Anexa 1.
Consiliul de Administraţie al RA-AACR îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile
OUG nr.109/2011, în baza Contractelor de mandat încheiate şi semnate cu reprezentantul
legal al MTI şi funcţionează potrivit prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare al
CA.
Activitatea desfăşurată de Consiliul de Administraţie se reflect în rezultatele profesionale şi
economice,înregistrate de AACR în această perioadă, cu effect direct în asigurarea unui nivel
corespunzător al siguranţei în aviaţia civilă.
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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
DIRECTOR GENERAL
AUDIT PUBLIC
INTERN

SERVICIUL NAVIGAŢIE
AERIANĂ ŞI
INFORMARE
AERONAUTICĂ

SERVICIUL
SUPRAVEGHERE ŞI
VERIFICĂRI DIN ZBOR
MIJLOACE PNA-Tc

SERVICIUL
STANDARDIZARE
REGLEMENTĂRI ŞI
CALITATE

DIRECŢIA
SUPERVIZARE
OPERAŢIUNI
AERIENE

DIRECŢIA
NAVIGABILITATE

DIRECŢIA
AEROPORTURI

DIRECŢIA
SUPERVIZARE
SERVICII NAVIGAŢIE
AERIANĂ

CONTROL
FINANCIAL DE
GESTIUNE

COMPARTIMENT
JURIDIC

DIRECŢIA
ECONOMICĂ

DIRECŢIA
CERTIFICARE
PERSONAL

DIRECŢIA
TRANSPORT
AERIAN

SERVICIUL
ADMINISTRATIV

SERVICIUL
RESURSE
UMANE
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Activitatea desfăşurată în domeniul economico-financiar se reflectă în rezultate
estimate pentru anul 2012, după cum urmează:
Indicatori
(1)

BVC aprobat
(mii lei)
(2)

BVC preliminat
(mii lei)
(3)

%
(col.3/col.2 x 100)
(4)

Venituri totale, din care:

45.347,35

46.487,69

102,51

Venituri din exploatare

43.722,10

43.947,27

100,51

1.625,25

2.540,42

156,31

Cheltuieli totale, din care:

43.105,15

42.125,31

97,73

Cheltuieli din exploatare

42.141,70

40.708,39

96,60

963,45

1.416,92

147,07

2.242,20

4.362,38

194,56

Productivitatea muncii în
unităţi fizice/persoană

560,85

740,09

131,96

Cheltuiala la 1000 lei venituri

950,55

906,16

95,33

210

203

96,67

430,00

421,58

98,04

Venituri financiare

Cheltuieli financiare
Rezultatul brut (profit)

Număr mediu de personal
Creanţe restante

Principalele venituri din exploatare sunt reprezentate de veniturile din cifra de
afaceri, structura pe surse a acestora prezentându-se după cum urmează:
Venituri din exploatare pe

BVC 2012
aprobat

BVC 2012

%

activităţi principale

preliminat

(4=3/2)

(1)

(mii lei)

(mii lei)

(2)

(3)

Supervizarea spaţiului aerian naţional şi a
operării serviciilor pentru navigaţia aeriană

9.012,80

8.834,78

98,02

Inspecţia şi verificarea din zbor a
mijloacelor PNA-Tc

8.026,97

8.879,50

110,62

Furnizarea serviciului de navigaţie aeriană

4.526,50

4.425,15

97,76

Supravegherea siguranţei pasagerilor

7.434,68

8.896,48

119,66

Certificare personal aeronautic

4.463,52

3.897,52

87,32

Alte avize, autorizări, certificări şi servicii
aeronautice

9.807,64

7.784,00

79,37

200,00

184,32

92,16

43.472,10

42.901,74

98,69

Venituri din alte activităţi
Total venituri din cifra de afaceri
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Reducerea veniturilor la unele capitole prezentate în tabelul anterior a fost
determinată de:
scăderea volumului de trafic aerian dirijat pe teritoriul României (exprimat în
unităţi de servicii de trafic); faţă de volumul prognozat, aceasta are influenţă
directă în încasările din serviciile de navigaţie aeriană de rută efectuate de
România;
prelungirea programului de actualizare a tarifelor practicate de AACR, care
a fost finalizat doar pentru o parte a tarifarului prin apariţia OMTI nr. 1.305 din 10
august 2012 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 612 din 27 august 2012.
Diferenta până la 43.947,27 mii lei o reprezintă alte venituri din exploatare, care
cuprind veniturile realizate din alte surse decât cele aferente cifrei de afaceri
(penalităţi, despăgubiri, imputaţii,subvenţii pentru investiţii), fiind în sumă de
1.045,53 mii lei.
Cheltuielile din exploatare au fost realizate în procent de 96,60 %, gradul de
realizare a acestora, comparativ cu bugetul aprobat, fiind estimat după cum
urmează:
(0)

Indicatori
(1)

1.Cheltuieli exploatare
a Cheltuieli materiale
b Alte cheltuieli externe (energie,apa)
c
d

f
g
h
i

Cheltuieli privind marfurile
Cheltuieli cu personalul , din care:
d1) salarii
d2) asigurari si protectie sociale si alte obligatii legale:
2.1.ch priv contributia la asigurari sociale
2.2. ch priv contributia la asigurari pt.somaj
2.3. ch priv contributia la asigurari sociale de sanatate
2.4. ch priv contributiile la fonduri speciale aferente fondului de
salarii din care:
2.4.1.fond accidente si boli profesionale
2.4.2.fond handicapati
2.4.3.fond garantare creante salariati
2.4.4.FNUASS
d3) alte cheltuieli cu personalul, din care:
3.1. ch sociale prevazute la art. 21 lit c) din Legea nr.571/2003
privind Codul Fiscal , cu modif si complet ulterioare, din care:2%
3.2. tichete de masa
3.3. indemnizatie la pensionare
Ch cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri jud.
Ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
Ch. cu prestatiile externe
Alte cheltuieli de exploatare, din care:
i1) Ch curente
i2) Ajustari provizioane

BVC 2012
aprobat
(2)
42,141.70
416.26
350.77

BVC 2012
preliminat
(3)
40,708.39
387.02
339.38

26,547.03
19,840.01
5,999.50
4,530.06
93.16
1,102.28
274.00

26,347.71
19,837.87
5,831.02
4,414.81
91.61
1,041.90
282.70

99.25
99.99
97.19
97.46
98.34
94.52
103.18

49.18
22.44
50.88
151.50
707.52
262.39

48.36
23.73
49.66
160.95
678.82
254.54

98.33
105.75
97.60
106.24
95.94
97.01

342.35
102.78
1,563.89
1,320.05

343.88
80.40
1,563.89
1,293.99

100.45
78,23
100.00
98.03

8,925.55
3,018.15
3,018.15
0.00

8,526.63
2,242.70
2,598.02
-355.32

95.53
74.31
86.08

%
(4=3/2)
96.60
92,98
96.75
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Faţă de cheltuielile aprobate. s-au înregistrat depăşiri la capitolul cheltuieli cu
personalul, respectiv cheltuieli cu taxele pentru salarii şi tichetele de masă, astfel:
-

cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale – unde s-au înregistrat
depăşiri cu 8,70 mii lei datorită majorării salariului minim brut pe economie
de la 670 lei în anul 2011 la 700 lei în anul 2012, respectiv 4,48%, în
condiţiile în care aceste cheltuieli au fost bugetate şi aprobate cu o
creştere de 3%, comparativ cu anul 2011;

-

cheltuieli cu tichetele de masă – unde s-a înregistrat o depăşire cu 1,53
mii lei, ca urmare a creşterii numărului de zile de prezenţă la serviciu a
personalului beneficiar pentru care s-au acordat tichete de masă,
comparativ cu media înregistrată în anul 2011 (în baza căreia s-a construit
bugetul pentru anul 2012);

Ajustări privind provizioanele – se prezintă mecanismul de constituire a
cheltuielilor şi repunerea pe venituri în funcţie de evenimentele desfăşurate pe
parcursul exerciţiului financiar 2012.
Nr.
crt.
1.
a.

b.

2.
a.

b.

3.

Explicaţii
Total ajustări
Ajustări de valoare privind activele circulante (a - b)
- cheltuieli din care:
pierderi din creanţe si debitori diverşi
provizioane clienţi neîncasaţi
provizioane stocuri cu mişcare lentă
- venituri din care:
provizioane clienţi neîncasaţi
provizioane stocuri cu mişcare lentă
Ajustări privind provizioanele (a - b)
- cheltuieli din care:
provizioane despăgubiri accident Baia Mare
provizioane pentru pensionare salariaţi
provizioane pentru taxe aferente concediilor
neefectuate de salariaţi în 2012
provizioane pentru litigii salariaţi
- venituri din care:
provizioane despăgubiri accident Baia Mare
provizioane pentru pensionare salariaţi
provizioane pentru taxe aferente concediilor
neefectuate de salariaţi în 2012
provizioane pentru litigii salariaţi
Alte ajustări

BVC 2012
preliminat
(mii lei)
-355,32
32,58
77,79
13,54
3,91
60,34
45,21
3,12
42,09
-315,78
2.584,36
59,08
1.744,48
29,32
751,48
2.900,14
66,54
1.188,40
36,65
1.608,60
-72,12
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Pentru anul 2012, profitul din activitatea de
3.238,88 mii lei.

Profitul estimat la data de 31.12.2012 din activitatea
financiară este de 1.123,50 mii lei şi rezultă din:
Veniturile financiare, din care:
Venituri din diferenţe de curs valutar (din încasare clienţi,
plăţi furnizori, reevaluare disponibilităţi,datorii şi creanţe în
valută)
Venituri din dobânzi (disponibilităţi în cont şi depozite)
Cheltuielile financiare, din care:
Cheltuieli din diferenţe nefavorabile de curs valutar, plăţi
furnizori, încasări clienţi, evaluarea disponibilităţilor, datoriilor
şi creanţelor în valută
Cheltuieli cu dobânzi

exploatare se estimează la

BVC 2012
Aprobat

BVC 2012
Estimat

(mii lei)
(1)

(mii lei)
(2)

1.625,25
1.525,25

2.540,42
2.430,02

156,31
159,32

100,00
963,45
891,45

110,40
1.416,92
1.416,92

110,40
147,07
158,95

72,00

0,00

%
(3=2/1)
x100

La capitolul investiţii, din totalul de 19.832,51 mii lei bugetat pentru anul
2012, s-a realizat un volum de 9.084,40 mii lei din care: 8.973,48 mii lei
reprezintă achiziţii de imobilizări corporale, 110,92 mii lei imobilizări
necorporale (licenţe, programe), finanţarea investiţiilor realizându-se din
surse proprii.
Corespunzător veniturilor şi cheltuielilor aferente activităţii desfăşurate pe
parcursul anului 2012, AACR a estimat realizarea unui profit contabil brut de
4,362,38 mii lei.
- venituri totale
46.487,69 mii lei
-

cheltuieli totale
profit contabil brut
cheltuiala cu impozitul pe profit
profit contabil net

42.125,31 mii lei
4.362,38 mii lei
697,98 mii lei
3.664,40 mii lei

AACR nu înregistrează obligaţii restante la bugetul de stat, bugetele locale şi
către alte instituţii publice.
Domeniul comercial a fost acoperit de activităţile de negociere/ elaborare/
încheiere a următoarelor tipuri de contracte:
Contracte generatoare de venituri

Contracte generatoare de cheltuieli

26 contracte şi 78 acte adiţionale

86 contracte şi 7 acte adiţionale
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Activităţi conexe domeniului comercial şi facturării:
-

elaborarea bazei de cost preliminare şi finale pentru anul 2013, estimarea
pentru 2014 (corespunzător primei perioade de referinţă conform SES –
RP1), în vederea transmiterii către ROMATSA / Comisia Europeană /
EUROCONTROL;

-

finalizarea procesului de revizuire a tarifarului AACR (introducerea
activităţilor noi, stabilite prin reglementările în vigoare apărute din anul
2007 până în prezent), prin apariţia OMTI nr. 1.305 din 10 august 2012,
publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 612 din 27 august 2012;

-

efectuarea demersurilor pentru recuperarea creanţelor restante (278
adrese de notificare a debitorilor (beneficiari ai serviciilor prestate de
AACR); 12 adrese cu debitele restante mai vechi de 90 de zile către
Compartimentul Juridic, pentru recuperare a acestora în instanţă; 12
adrese către direcţiile de specialitate din cadrul AACR pentru informarea
lunară asupra listei cu debitori), în urma acestor acţiuni recuperându-se
1.048,95 mii lei;

-

derularea activităţilor de analiză economică a veniturilor facturate si
încasate prin efectuarea diverselor situaţii cu calcule asupra tarifelor
aplicate de AACR, asupra volumului de venituri pe anul 2012 şi estimarea
acestora pentru anul 2013;

-

colectarea datelor si efectuarea calculelor necesare întocmirii lunare a
situaţiei privind realizarea criteriilor de performanţă prevăzute în BVC
(creanţe restante, productivitatea muncii exprimată în unităţi fizice şi
cheltuieli la 1000 lei venituri);

-

întocmirea documentelor constatatoare referitoare la îndeplinirea
obligaţiilor contractuale şi transmiterea acestora către ANRMAP şi
Prestatorilor de servicii/furnizori produse către AACR;

-

participarea la întâlnirile de lucru al Comitetului Lărgit pentru Tarife de
Rută din cadrul EUROCONTROL;

-

întocmirea a 1.198 de note de tarifare pentru activitatea de supraveghere
a agenţilor aeronautici/supervizare a furnizorilor de servicii de navigaţie
aeriană;

-

întocmirea unui număr de 5.890 facturi interne şi externe pentru serviciile
efectuate de AACR RA, evidenţa şi urmărirea încasării acestora,
întocmirea a 110 ordine de compensare către persoanele juridice care au
faţă de AACR o dublă calitate (client şi furnizor);

-

participarea în cadrul comisiilor de licitaţie privitoare la achiziţia de
bunuri/servicii, precum şi în cadrul comisiilor de inventariere a
patrimoniului AACR.

*

*

*
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Evoluţia
şi
dinamica
activităţii
de
certificare/autorizare a operatorilor aerieni din
România, desfăşurate de AACR pe parcursul
anului 2012, se reflectă în indicatorii aferenţi
acestei activităţi, după cum urmează:
Din numărul total de 50 de operatori aerieni români, 12 deţin ambele documente
de certificare/autorizare. Cei 50 de operatori români operează un total de 223 de
aeronave, respectiv 173 de avioane şi 50 de elicoptere. Aceste aeronave sunt
supuse inspecţiilor la platformă în cadrul auditurilor şi inspecţiilor de
supraveghere a operatorilor aerieni deţinători de AOC/ AOA.
În cursul anului 2012, au fost acordate 7 Certificate de Operator Aerian şi o
Autorizaţie de Operator Aerian, au fost suspendate 6 documente de
autorizare/certificare şi revocate 5 documente au fost revocate.
Pentru a se asigura că solicitanţii AOC şi/sau AOA şi deţinătorii AOC şi/sau AOA
îndeplinesc/se conformează continuu cu cerinţele de certificare/autorizare, AACR
a efectuat activităţi de auditare/supraveghere şi inspecţii, inclusiv analizarea şi
aprobarea manualelor de operaţiuni, după cum urmează:
Activităţi

2010

2011

2012

evaluare în vederea emiterii iniţiale AOC/AOA

11

5

9

inspecţii pentru modificarea AOC/AOA

30

15

11

41

44

49

24

52

52

70

76

87

audituri pentru reînnoirea/prelungirea valabilităţii
AOC/ AOA
inspecţii de supraveghere AOC/AOA
interviuri pentru acceptarea deţinătorilor de
posturi obligatorii ai operatorilor aerieni
inspecţii în zbor pentru supravegherea continuă a
operatorilor aerieni
zboruri de examinare echipaj de conducere

82

87

131

619

359

262

zboruri de examinare echipaj de cabină

153

123

105

sesiuni pentru examinarea în simulator a
personalului aeronautic navigant

19

08

22

participare la sesiunile de examinare teoretică a
personalului aeronautic

40

75

114

antrenamente proprii ale inspectorilor operaţiuni
zbor

110

131

89

25

63

42

3

4

5

430

597

611

sesiuni pentru autorizarea utilizării dispozitivelor
de instruire sintetică
calificare STD
analiză evenimente de aviaţie civilă
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2011
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Audituri reinnoire/prelungire

70
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63

60
50
40

42
34

33

33
29

30

22

25
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20
10

5

4

3
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Activităţile AACR în domeniul survolului s-au materializat în:
-

introducerea cererilor în sistemul de evidenţă a Situaţiei Centralizate a
Planificării şi Aprobării Survolurilor Asistată de Calculator (PASACTSITCEN), a aprobărilor de survol şi aterizare, precum şi a programelor
de operare ale companiilor aeriene străine care efectuează curse regulate
spre/ dinspre România, primite de la MTI;

-

acordarea unui număr de 914 aprobări de survol şi aterizare pentru
operatorii aerieni străini care efectuează curse aeriene neregulate de tip
charter cu sau fără caracter comercial şi pentru operatori aerieni străini
care efectuează zboruri tehnice;

-

acordarea unui număr de 20 aprobări de survol şi aterizare pentru
operatorii aerieni străini care efectuează lanţuri de curse aeriene
neregulate de tip charter, cu caracter comercial;

-

gestionarea şi introducerea în Sistemul PASACT a unui număr de
aproximativ 1290 notificări şi cereri de survol şi/sau aterizare pentru
operatori aerieni din UE;

-

efectuarea demersurilor pe lângă MTI şi MApN, pentru aprobarea unui
număr de 220 cereri de survol şi/ sau aterizare în cazul transportului de
trupe, tehnică militară şi/ sau bunuri periculoase pe curse aeriene
neregulate, efectuate de operatori aerieni străini;

-

efectuarea demersurilor pe lângă MapN, pentru transportul de bunuri
periculoase permise pe curse aeriene regulate cu aterizare pe aeroporturi
din România, efectuate de operatori aerieni străini (un număr de 7
companii);

-

gestionarea notificărilor privind bunurile periculoase permise pentru a fi
transportate pe curse aeriene regulate, cu aterizare pe aeroporturi din
România, efectuate de operatori aerieni români şi străini (un număr de
aproximativ 4200 notificări);

-

verificarea deţinerii certificatelor de asigurare în conformitate cu
reglementările UE, în vigoare, precum şi a altor documente prevăzute de
lege, în cazul operatorilor aerieni străini şi a deţinătorilor de aeronave
înmatriculate în alt stat (un număr de aproximativ 380 documente);

-

gestionarea unui număr
accidente/incidente.

*

de

*

aproximativ

720

raportări

de

*
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Autorizarea iniţială / prelungirea valabilităţii certificatelor de autorizare

Sintetic, activităţile în domeniul navigabilităţii,
au inclus următoarele activităţi specifice:

Domeniul de activitate
al organizaţiei şi
reglementarea aplicabilă
Producţie
Part 21/ G
RACR-AZAC
Cap 7

Întreţinere

Part 145

Part M/ F
Instruire personal
tehnic

Part 147
Part M/ G

Management
continuitate
navigabilitate

Part M/ I

RACR-AZAC
Cap 8
Distribuitori produse aeronautice
RACR-C1
Centre instruire personal NDT
RACR-NDT/B
Laboratoare testări specializate
RACR-B4
Part 66
Licenţiere/
Autorizare
personal tehnic
RACR-NDT/A
implicat în
activitatea de
întreţinere
RACR-SUD
aeronave

Activitatea efectuată
de AACR
autorizări iniţiale
modificări semnificative
inspecţii de conformare
autorizări iniţiale
prelungiri
modificare domeniu
autorizări iniţiale
modificare domeniu
inspecţii de aprobare/
amendare liste capabilităţi
autorizări iniţiale
modificare domeniu
inspecţii de aprobare/
amendare liste capabilităţi
autorizări iniţiale
modificare domeniu
autorizări iniţiale
modificare domeniu
autorizări iniţiale
modificare domeniu
autorizări iniţiale
modificare
autorizări iniţiale/prelungiri
modificare
autorizări iniţiale/prelungiri
modificare
autorizări iniţiale/prelungiri
modificare
personal tehnic
autorizare iniţială
modificare autorizare
prelungire
autorizare iniţială
modificare autorizare
prelungire

2010 2011 2012
1
6
1
13
20
2
10

0
6
5
0
13
3
3
17

5
4
7
1
3
21

18
1
-

13
2

6
1

1
11
8
17
3
56
2
15
3
5
2520
118
7
-

1
6
26
5
2
25
3
8
1
3

1
6
12
7
3
16
10
1
3
7
1
2512
8
12
357
4
35

4
1
2843
11
36
108
0
5
4
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Domeniul de activitate
al organizaţiei
Producţie
Management continuitate
navigabilitate

Întreţinere

Instruire personal tehnic
Distribuitori produse
aeronautice
Centre instruire personal NDT
Laboratoare testări
specializate

Reglementarea
aplicabilă

2010

2011

2012

Part 21/ G

59

53

23

Part M/ G

15

26

23

56

56

3

28

25

28

13

5

8

1
1

4
1

1
2

RACR-C1

-

4

2

RACR-NDT/B

-

1

7

RACR-B4

-

1

4

RACR-AZAC
Cap 8
Part 145
RACR-AZAC
Cap 7
Part M/ F
Part 147

Certificarea de
navigabilitate

2010 2011 2012

Înmatricularea
aeronavelor

Continuitatea
navigabilităţii

certificări de navigabilitate restrictive
certificări de navigabilitate
certificări de evaluare a navigabilităţii
certificări de zgomot
autorizaţii de zbor
permise de zbor naţional
certificate radio

0
64
79
44
34
28
40

0
34
28
28
30
27
30

1
32
18
40
21
34

inspecţii ACAM
inspecţii ACAM a/c Anexa II

31
8

56
6

65
93

50
-

23
25

25
33

48
51
1
19
7

33
36
1
1
19
2

47
39
20
27

Cereri înmatriculare
Certificate înmatriculare
modificări în Registrul Unic de
Înmatriculare Aeronave Civile
cereri de rezervare însemne înmatriculare
cereri de identificare
certificate de identificare
certificate de radiere
cereri de înscriere de sarcini
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Alte activităţi desfăşurate în domeniul navigabilităţii:
-

Închiderea tuturor neconformităţilor constatate de AESA cu ocazia
inspecţiei de standardizare în România în domeniile de activitate specifice
siguranţei aviaţiei (navigabilitate iniţială şi continuă) AIR.RO.03 2011.

-

Susţinerea ICVM (ICAO Coordinated Validation Mission) în România (24 –
30 noiembrie 2012, AACR-Bucureşti).

-

Organizarea primului Workshop AMO adresat organizaţiilor de întreţinere
din România, în scopul facilitării schimbului de experienţă/ informaţii între
reprezentanţii organizaţiilor AMO autorizate sau în curs de autorizare de
către AACR, în vederea asigurării implementării şi pentru armonizarea
înţelegerii cerinţelor reglementării europene (EC) nr. 2042 / 2003 , Anexa
II (Partea 145), precum şi a altor cerinţe / prevederi complementare.

-

Organizarea primului Workshop CAMO adresat organizaţiilor de
management continuitate navigabilitate din România, în scopul facilitării
schimbului de experienţă/ informaţii între reprezentanţii organizaţiilor
CAMO autorizate sau în curs de autorizare de către AACR, în vederea
asigurării implementării şi pentru armonizarea înţelegerii cerinţelor
reglementării europene (EC) nr. 2042 / 2003 , Anexa I (Partea M), (EC)
1702/2003, Anexa Part 21 – cap. H, I şi P precum şi a altor cerinţe /
prevederi complementare.

-

Organizarea primului Workshop AMO-CAMO adresat organizaţiilor de
întreţinere şi de management continuitate navigabilitate care operează
aeronave ce nu se afla sub responsabilitatea AESA, în scopul facilitării
schimbului de experienţă/ informaţii între reprezentanţii organizaţiilor AMO
- CAMO autorizate sau în curs de autorizare de către AACR, pentru
armonizarea înţelegerii cerinţelor reglementărilor naționale aplicabile

-

Organizarea celui de-al 8-lea Seminar NDT, în scopul facilitării schimbului
de experienţă / informaţii între specialiştii NDT din România, pentru
armonizarea înţelegerii cerinţelor standardelor europene şi reglementărilor
naționale

-

Actualizarea Manualului de Management al Direcţiei Navigabilitate (MMDN) şi a anexelor acestuia în conexiune cu politica de management a
AACR și modificările reglementărilor Comisiei Europene, ale Parlamentului
și naţionale aferente domeniilor de activitate specifice Direcţiei
Navigabilitate

*

*

*
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Certificarea personalului aeronautic civil şi-a
sporit eficienţa prin informatizarea sistemului
de examinare teoretică a unor categorii de
piloţi, activitatea AACR în domeniul licenţierii
concretizându-se astfel:
Organizarea sesiunilor de examinare
Număr de sesiuni

Categorie
personal
aeronautic

Declaraţi respinşi

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Personal navigant
(piloţi avion şi
elicopter;
însoţitori de bord)

80

77

71

162 piloţi
190 ÎB

87 piloţi
154 ÎB

200 piloţi
162 ÎB

Controlori trafic
aerian şi
meteorologi
aeronautici
(CTA+MET)

72

75

91

39

41

40

Personal tehnic
sol
Part-66/RACRLPTA

12

18

12

324

524

450

Personal PNA-Tc

19

14

17

0

0

0

TOTAL

183

184

191

715

806

761

250

200

191

184

183

150

100

80

91

77

72

75

71

50
12

19

18

14

12

17

0
2010

2011
Total sesiuni
Număr sesiuni CTA şi MET
Nr. sesiuni PNA-Tc

2012
Nr. sesiuni Personal navigant
Nr. sesiuni Tehnic
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Emiterea/ revalidarea/ reînnoirea licenţelor

Număr de licenţe
2012
2010
2011

Categorie personal
aeronautic
Piloţi avion şi elicopter

Dintre care nou emise
2010
2011
2012

1585

1020

912

203

125

114

Ingineri recepţie şi
control (IRC)

1

0

1

0

0

0

Mecanici naviganţi

27

23

23

0

0

0

Însoţitori de bord (I.B.)

1038

990

723

242

193

126

Personal PNA-Tc

220

230

177

9

7

13

1157

902

921

69

38

18

620

515

577

127

60

122

4648

3770

3334

650

422

393

Controlori de trafic
aerian şi meteo
(CTA+MET)
Personal tehnic
Part 66;
RACR-LPTA
TOTAL

1800
1600

1585

1400
1157

1200

1038

1020

990

1000

921

912

902

723

800

620

577

515

600
400

230

220

200
1

27

0

23

177
1

23

0
2010

2011

Piloţi avion şi elicopter

IRC

Mecanici naviganţi

PNA-Tc

CTA şi MET

Tehnic

2012
Însoţitori bord
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Alte activităţi în domeniul certificării personalului aeronautic:
-

Validări ale licenţelor emise de alte state: 20

-

Autorizaţii asociate licenţelor: 446 din care 82 pentru utilizarea serviciilor
civile de navigaţie aeriană, conform RACM 1; 211 speciale (ASAG, ASAT,
ASH), conform PIAC – LPN Partea A; 51 examinatori ATC, conform PIAC
EXAM - CTA, instructor ATC-85, instructor MET - 17

-

Transferuri de licenţe din alte State membre UE: 8
Examinări limba engleză – piloţi: 86
Autorizări ale organizaţiilor de pregătire prin prelungirea valabilităţii sau
modificarea certificatelor organizaţiilor de pregătire pentru zbor/ a
facilităţilor de instruire teoretică şi practică, la sol şi în zbor/ a organizaţiilor
de tip: 25
Modificări ale certificatelor prin introducerea unor cursuri iniţiale pentru
organizaţii de pregătire pentru zbor/ a facilităţilor de instruire teoretică şi
practică, la sol şi în zbor/ a organizaţiilor de tip: 9

-

-

Analizarea, revizuirea şi aprobarea, după caz, a programelor şcolare şi a
programelor analitice ale organizaţiilor de pregătire autorizate: 10

-

Analizarea şi aprobarea, după caz, a programelor de instruire elaborate de
operatorii aerieni: 8, CTA Dirijare – 36; CTA DS – 8; Dispeceri op. zbor - 4

-

Supravegherea organizaţiilor de pregătire autorizate, prin audituri şi
inspecţii: 40

-

Autorizarea/ supravegherea Institutului Naţional de Medicină Aeronautică
şi Spaţială (AMC) şi a examinatorilor medicali independenţi autorizaţi
(AME) în vederea efectuării expertizei medicale a personalului din aviaţia
civilă: 5 re-autorizări şi 1 autorizare AME iniţiala;

-

Activităţi în domeniul medicinii aeronautice: (emitere certificare medicale
iniţiale clasa 1 – 18; emitere certificare medicale iniţiale clasa 3 – 101;
analiza dosare medicale – 4195).

*

*

*
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Contextul general al activităţilor desfăşurate de AACR, pe parcursul anului
2012, în domeniul supravegherii aeroporturilor din România este caracterizat de
trei elemente: diversitate (supravegherea menţinerii obiectivelor necesare
siguranţei pasagerilor, autorizarea şi supravegherea aerodromurilor sportive),
complexitate (analiza documentaţiilor şi emiterea avizelor de specialitate) şi
creşterea volumului de activităţi specifice (supravegherea siguranţei operaţionale
şi implementării sistemelor de management al siguranţei pe aeroporturi,
autorizarea echipamentelor aeroportuare).
Faţă de obiectivele stabilite prin Planul de măsuri pentru anul 2012 şi/sau
prin programările interne, nu s-au înregistrat nerealizări/ anulări/ amânări de
realizare a obiectivelor, fapt confirmat şi de rezultatele misiunii de validare ICAO
CVM – secţiunea AGA (decembrie 2012):
-

procent LEI (Lack of Effective Implementation) de 3% şi, corespunzător, la
nivel de ţară/România - procent LEI de 8% (rezultate provizorii, care
urmează a fi comunicate oficial în perioada imediat următoare). Ca
remarcă, în spaţiul Uniunii Europene, la acest capitol România este
devansată numai de Franţa (5,4% LEI), Marea Britanie (6,4% LEI) şi
Irlanda (7,5% LEI).
Principalele activităţi ale domeniului aeroportuar, constând în:

-

certificarea şi supravegherea aerodromurilor/aeroporturilor civile,

-

autorizarea şi supravegherea agenţilor aeronautici aeroportuari,

-

elaborarea reglementărilor din domeniul aerodromurilor civile,

-

avizarea documentaţiilor tehnice ale obiectivelor din zone cu servituţi
aeronautice

s-au derulat ritmic, fiind adaptate la planificările existente şi la solicitările
beneficiarilor, totodată, urmărind sistematic alinierea domeniului aeroportuar din
România la cerinţele actuale şi evoluţia preconizată la nivel european şi
internaţional.
În perioada de referinţă, inspecţiile/ auditurile de supraveghere a siguranţei
operaţionale au vizat cu prioritate starea infrastructurii de aerodrom şi stadiul
implementării sistemelor de management al siguranţei pe aeroporturi.
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Concret, activităţile specifice domeniului aeroportuar s-au desfăşurat
astfel:

Activităţi

2010

2011

2012

Certificare/ Prelungire/ Modificare certificare
aerodromuri

228

621

405

Supraveghere aerodromuri

420

403

494

Avizare documentaţii tehnice pentru construcţii şi
amenajări în zone cu servituţi aeronautice civile

7032

11360

10240

Autorizare/ Prelungire/ Modificare autorizare agenţi
aeroportuari

244

1617

1827

Avizare specificaţii tehnice echipamente de
aerodrom şi autorizare echipamente de aerodrom

1544

1218

500

Participare certificare/ Prelungire/ Modificare
certificare operatori aerieni

368

84

110

1827
1617
621
228 405

1544
1218

420 403 494
244

2010

2011

500

2012
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Alte activităţi în domeniul aeroporturilor:
implementarea măsurilor corective prevăzute în CAP România –
secţiunea AGA având în vedere: îmbunătăţirea procedurării
mecanismelor și practicilor utilizate în auditurile/ inspecţiile de certificare
şi de supraveghere a aerodromurilor/ aeroporturilor;
monitorizarea implementării procedurilor aeroportuare de tip PIAC/ PI
elaborate în anul 2010 potrivit Planului de acţiuni corective întocmit ca
urmare a deficienţelor semnalate de auditul ICAO USOAP - secţiunea
AGA, în vederea îmbunătăţirii şi actualizării/amendării prevederilor
acestora pe baza experienţei de aplicare acumulate;
supravegherea menţinerii condiţiilor de siguranţă operaţională pe
durata realizării lucrărilor de modernizare/ dezvoltare a aeroporturilor
din România (C.N. Aeroporturi Bucureşti - AIHCB, Cluj Napoca);
participarea, conform prevederilor deciziei Directorului general al AACR
la activităţile grupului de lucru ECCAIRS (completarea şi actualizarea
bazei de date AACR, analiza evenimentelor de aviaţie civilă, elaborarea
procedurii de creare, administrare şi acces la baza de date AACR);
colaborarea la elaborarea raportului anual de activitate a AACR şi a CA
al AACR şi la elaborarea raportului anual AACR de siguranţă.

*

*

*
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În conformitate cu atribuţiile şi responsabilităţile specifice, în anul 2012, în
domeniul serviciilor de navigaţie aeriană, AACR a desfăşurat următoarele
activităţi:
-

supravegherea continuă a siguranţei serviciilor furnizate de R.A. ROMATSA
(evaluare documentaţie, 14 audituri, dintre care o unitate cu 3 locaţii şi 71
inspecţii);

-

inspecţii în vederea autorizării pentru exploatare/ prelungirea autorizării
(autorizate 50 de sisteme, din care 49 echipamente PNA/ CNS din cadrul
sistemului operaţional ATM ROMATSA şi 1 echipament pentru sisteme
MET);

-

recertificarea furnizorilor AIS SNAIA (certificat nr. CN 06/2012), R.A.
ROMATSA (certificat nr. 07/2012) şi prelungirea certificatului CPMA
(certificat nr. RO/MET 06/2012);

-

monitorizarea pregătirii şi a verificării competenţei personalului din domeniul
ATM (licenţiere personal PNA/CNS în subunităţile ROMATSA, în 14 sesiuni
- 173 persoane din care 13 licenţe noi; aprobarea a 17 programe de
pregătire PNA/CNS şi a 50 de programe de pregătire pentru personalul
serviciilor de navigaţie aeriană (CTA, AIS, MET), inclusiv cursuri de
pregătire pentru personalul CTA), precum şi participarea în comisii de
examinare şi licenţiere personal CTA, CITA, CTA DS, CITA
Briefing/NOTAM, stabilite de către Direcţia Certificare Personal);

-

evaluarea şi/sau aprobarea unui număr de 22 de proceduri de
colaborare, aferente serviciilor de navigaţie aeriană (între servicii
PNA/CNS şi unităţi de trafic aerian, între unităţi ATS şi unităţi AIS şi,
respectiv, MET, civil-militare, Aeroclub, Aeroport etc.);

-

acceptarea a 12 modificări la diferite sisteme ATM din ţară;

-

acceptarea efectuării a 2 transferuri de activităţi operaţionale (TWR OTP şi
a sectoarelor BUDOP şi MOPUG de la CDZ Arad la CDZ Bucureşti);

-

gestionarea frecvenţelor radio aeronautice: 325 frecvenţe, (suplimentar
celor 15 autorizaţii nou eliberate din care 211 Autorizaţii COM 2 (VHF şi
OPC) şi 137 Autorizaţii COM 3 şi COM 4 – (ILS, VOR, DME, NDB);

-

evaluarea în vederea avizării unor proiecte ale unor construcţii particulare
ce urmează a fi amplasate în zone cu servituţi aeronautice, precum şi studii
de fezabilitate sau proiecte tehnice de execuţie ale unor investiţii
aeronautice (1280 dosare pentru avize de construcţii);
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-

elaborarea şi transmiterea către membrii GL PBN a propunerilor de
implementare a procedurilor APV Baro/LNAV (în cadrul programului de
implementare la nivel naţional a conceptului PBN);

-

monitorizarea performanţei în domeniul siguranţei;

-

monitorizarea şi evaluarea generală a nivelurilor de siguranţă în domeniile
ATM/ ANS, ATFM şi ASM pe baza celor 1058 de raportări privind
evenimentele de aviaţie civilă, a concluziilor desprinse din evaluarea
documentaţiei şi a constatărilor cuprinse în rapoartele aferente vizitelor de
audit şi inspecţiilor efectuate la sediile şi/ sau locaţiile R.A. ROMATSA.
60
50

48

45

49

40
30
20

15

15

17

15

10
3

2

0
2010

2011

2012

Autorizări echipamente PNA/CNS

Avize specificaţii/proiecte tehnice

Autorizări/certificări unităţi

Autorizări frecvenţe şi AFTN

Coordonarea civil-militară
-

continuarea pregătirii şi participării la lucrările/deciziile prin corespondenţă ale
Consiliului de Management pentru Spaţiul Aerian (CMSA), precum şi
asigurarea secretariatului CMSA, în conformitate cu cadrul legal stabilit,
urmare acestora rezultând acţiuni multiple de colaborare şi coordonare pe
linia organismelor reprezentate în CMSA şi a acţiunilor dispuse de acesta (7
hotărâri CMSA);

-

supravegherea sistematică a evoluţiei programelor ATM de integrare şi
convergenţă civil - militară (ASM/FUA, UHF etc.);

-

gestionarea frecvenţelor radio aeronautice militare: 149 frecvenţe, (din
care 95 frecvenţe COM 2 (VHF), 54 frecvenţe COM 3 şi COM 4 – (ILS, VOR,
DME, TACAN, NDB).

Alte activităţi în domeniul supervizării serviciilor de navigaţie aeriană:
-

participarea, după caz, la reuniuni SSC, inclusiv furmularea de observaţii şi
puncte de vedere pe marginea unor proiecte de acte comunitare (3
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participări), la reuniuni NCP (1 participare) şi la grupuri de lucru sub egida
NCP (2 participări la grupul de lucru privind siguranţa, 1 participare la grupul
de lucru privind interoperabilitatea);
-

participarea, în calitate de observatori, la procedura de certificare BULATSA;

-

organizarea la Bucureşti a unei reuniuni „NSA Coordination Committee” sub
egida DANUBE FAB;

-

finalizarea „Acordului
Supervizare;

-

pregătirea documentaţiei în vederea participării la procesul de selecţie
organizat de SESAR JU în vederea încheierii unui Memorandum de
Cooperare cu SESAR JU, propunere selecţionată;

-

participarea în cadrul unor activităţi pentru stabilirea Blocului Funcţional de
Spaţiu Aerian DANUBE FAB (14 participări);

-

contribuţia la pregătirea participării la reuniuni SSC, incluzând furmularea de
observaţii şi puncte de vedere pe marginea unor proiecte de acte comunitare;

-

participarea la finalizarea proiectului electronic al publicaţiei AIP VFR;

-

participarea la elaborarea proiectului Planului Naţional de Performanţă în
domeniul serviciilor de navigaţie aeriană pentru perioada 01.01.2012 –
31.12.2014;

-

colaborarea cu specialiştii din AACR pentru implementarea, la nivel naţional,
a proiectului „ICAO 2012 FPL” privind noul format al planului zbor.

de
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Evaluarea şi Analiza Siguranţei
Activităţile desfăşurate în anul 2012 în domeniul evaluării şi analizei siguranţei
urmează trendul impus la nivel global şi european de cerinţele aplicabile
transportului aerian comercial, toate având ca prioritate creşterea nivelului de
siguranţă a sistemului de transport aerian global, europen şi naţional. Acest
deziderat poate fi realizat numai prin mijoace şi activităţi specifice cum sunt
Programul Naţional de Siguranţă, Sistemul de raportare a evenimentelor de
aviaţie civilă ş.a.
Programul Naţional de Siguranţă în Aviaţia Civilă din România
Programul Naţional de Siguranţă în Aviaţia Civilă din România a fost aprobat prin
OMTI nr. 64/01.02.2012, în baza căruia directorul general al AACR a fost
desemnat ca manager responsabil pentru implementarea şi monitorizarea
funcţionării PNSAC.
Pe parcursul anului 2012, activităţile desfăşurate de AACR pentru implementarea
PNSAC, au fost următoarele:
-

prin DDG Nr. D 535/13.06.2012 au fost numiţi membrii în Comitetul Tehnic
de Siguranţă (CTS). CTS are componenţa prevăzută în Anexa nr. 2 la
PNSAC şi a fost numit după consultarea industriei de aviaţie civilă. CTS nu
s-a întrunit până în prezent deoarece trebuie coordonat de un reprezentant
AACR ce va fi numit de Comitetul de Evaluare a Siguranţei;

-

prin DDG Nr. D1036/29.11.2012 au fost numiţi membrii în Comitetul de
Evaluare a Siguranţei (CES). CES are componenţa prevăzută în Anexa nr.
1 la PNSAC şi de asemenea a fost numit după consultarea industriei de
aviaţie civilă.

-

iniţierea demersurilor pentru realozarea întrunirii CES, ocazie în care se va
desemna coordonatorul CTS, astfel încât ambele comitete să fie
funcţionale şi să se poată trece la implementarea etapizată a PNSAC.

Raportarea evenimentelor de aviaţie civilă
Ca parte a procesului de evaluare şi analiză a siguranţei, activitatea de
monitorizare a evenimentelor de aviaţie civilă petrecute în 2012 în România şi
raportate la AACR s-a concretizat prin gestionarea unui număr de 1512 de
raportări, introduse în baza de date a AACR (RoCAA 2012), dintre care (funcţie
de tipul evenimentului): 387 - aicraft operation, 181 - technical malfunction, 9 –
TCAS RA, 50 – wake turbulence, 149 – bird strike ş.a., transmise pe formularul
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Air safety Report; 326 ATS Operational Occurrences Reports, 369 ATS Technical
Occurrences Reports etc.
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În domeniul evaluării siguranţei zborului la aeronavele străine care operează pe
teritoriul României, activitatea aferentă a fost asigurată de personalul specializat
al AACR, desemnat prin decizie a Directorului General al AACR, format din 8
inspectori SAFA şi un coordonator naţional SAFA.
În anul 2012, activitatea SAFA s-a concretizat într-un număr de 116 inspecţii
SAFA (echivalentul a 156 de puncte acordate de AESA), dintre care, 42% sau efectuat conform listei de prioritizare a AESA, după acest criteriu, România
situându-se pe un loc de frunte în Europa.
De asemenea, inspectorii SAFA au efectuat 19 inspecţii la aeronavele
operatorilor aerieni români, asimilate inspecţiilor efectuate în conformitate cu
programul SANA (Safety Assesment of National Aircraft).
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Analiza Performanţelor
În anul 2012, activităţile derulate de AACR în domeniul analizei performanţelor au
implicat următoarele:
-

demararea procesului de elaborare a PIAC-MPNP: Monitorizarea şi
raportarea continuă a implementării Planului Naţional de Performanţă pentru
Serviciile de Navigaţie Aeriană;

-

derularea activităţilor de supervizare, din punct de vedere economic, a
furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană, prin efectuarea de audituri la
ROMATSA - Administraţia Centrală şi la SNAIA – AACR;

-

participarea, în colaborare cu alţi specialişti, la realizarea proiectului
DANUBE FAB;

-

transmiterea, în atenţia Organismului de Evaluare a Performanţei (PRB), a
comentariilor referitoare la Raportul Intermediar de Evaluare a ediţiei revizuite
a Planului Naţional de Performanţă pentru Serviciile de Navigaţie Aeriană
pentru perioada 2012-2014;

-

colaborarea, alături de alţi specialişti, în vederea transmiterii către Comisia
Europeană, la formularea observaţiilor referitoare la propunerile de
modificare a Regulamentului Comisiei de stabilire a unui sistem de
performanţă pentru serviciile de navigaţie aeriană şi pentru funcţiile de reţea
şi a Regulamentului Comisiei de stabilire a unei scheme comune de tarifare
pentru serviciile de navigaţie aeriană;

-

avizarea bazei de cost preliminare, respectiv finale, pentru serviciile de rută
pentru anul 2013;

-

participarea, în colaborare cu alţi specialişti, la completarea şi transmiterea
chestionarului aferent procesului de consultare publică pe tema propunerii
de revizuire a Sistemului de Performanţă, în contextul Cerului Unic European
pentru cea de-a doua perioadă de referinţă.

Drepturile persoanelor cu handicap şi ale persoanelor cu mobilitate redusă
Desfăşurarea activităţii privind drepturile persoanelor cu handicap şi ale
persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului care a
implicat verificarea îndeplinirii de către administratorul aeroportului R.A.
Aeroportul Cluj-Napoca a prevederilor art. 8 din Regulamentul (CE) nr.
1.107/2006, privind aceste drepturi.
Evaluarea solidităţii financiare
Derularea activităţii în domeniul evaluării solidităţii financiare în procesul de
certificare/autorizare a operatorilor aerieni şi a organizaţiilor de pregătire
FTO, TRTO care s-a concretizat prin evaluarea unui număr de 16 organizaţii,
dintre care, doar unei singure organizaţii nu i s-a emis aviz favorabil (datorită
documentaţiei insuficiente). În acest sens, la solicitarea MTI – DGAvC (Nr.
23134/30.05.2012), în data de 11.07.2012, a fost efectuată o misiune de evaluare
la R.A. Aeroportul Transilvania Târgu Mureş, având ca scop verificarea existenţei
condiţiilor financiare necesare continuării desfăşurării activităţilor specifice în
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condiţii de siguranţă aeronautică, rezultatele ecestei misiuni fiind comunicate la
MTI – DGAvC prin adresa nr. 17548/24.07.2012;
Supravegherea aplicării prevederilor HG 455/2011 privind tarifele de
aeroport
Activitatea aferentă supravegherii respectării HG 455/2011 s-a concentrat pe
următoarele aspecte:
-

cadrul procedural, faţă de care, urmare activităţilor de supraveghere
desfăşurate şi a consultărilor cu administratorii/reprezentanţii aeroporturilor,
s-au constatat o serie de dificultăţi în aplicarea OMTI nr. 744/23.09.2011,
printre care:
√

imposibilitatea aplicării art. 4 alin (3) pentru stabilirea condiţiilor care pot
fi asociate tarifelor de aeroport şi a criteriilor care pot fi aplicate la
diferenţierea tarifelor de aeroport;

√

procesarea unui număr de 7965 de pasageri prin terminalul de aviaţie
generală de pe AIHC Otopeni, fără ca operatorul aerian care deţine
acest terminal să aibă tarifele publicate în Publicaţia de informare
aeronautică AIP România;

√

interpretări diferite ale definiţiilor prevăzute la art. 2 pentru stabilirea
condiţiilor care pot fi asociate tarifelor de aeroport şi a criteriilor care pot
fi aplicate la diferenţierea tarifelor de aeroport).

Având în vedere dificultăţile constatate, AACR a avansat la MTI-DAvC
propuneri de modificare a OMTI Nr. 744/23.09.2011 (adresele Nr.
4701/16.02.2012, 6074/22.02.2012) şi, urmare acestora, în data de
30.10.2012 DavC a iniţiat o consultare la sediul MTI pentru prezentarea
propunerii sale de modificare a OMTI Nr. 744/23.09.2011.
Punctul de vedere oficial al AACR (adresa Nr. 34398/12.11.2012) a inclus,
printre altele, propuneri privind: necesitatea modificării art. 4 alin. (3) (în baza
Anexei 15 OACI, Cap. 4.1 Contents, punctul 4.1.1 şi a cerinţelor din Anexa 1
la RACR-AIS: Serviciul de informare aeronautică, aprobată prin OMT Nr.
669/2008). În data de 29.11.2012, MTI a emis Ordinul Nr. 2178/2012 privind
modificarea şi completarea OMTI Nr. 744/2011 pentru stabilirea condiţiilor
care pot fi asociate tarifelor de aeroport şi a criteriilor care pot fi aplicate la
diferenţierea tarifelor de aeroport (publicat în MO Nr. 819 din 06/12/2012),
fără ca propunerile mai sus menţionate să fie incluse.
-

supravegherea propriu-zisă, materializată prin:
√

notificarea unui număr de 6 aeroporturi în data de 23.03.2012 privind
nerespectarea prevederilor OMTI 744/2011;

√

analiza unui număr de 22 propuneri de noi tarife emise de către toate
aeroporturile din România deschise utilizării publice;

√

emiterea aprobării pentru publicare în AIP-România pentru 17 propuneri
de modificări de tarife (facem precizarea că nu au fost aprobate iniţial
pentru publicare, un număr de 8 propuneri de tarife);
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-

√

solicitarea (prin adresa AACR nr. 30647/11.10.2012) către toate
aeroporturile din România, deschise utilizării publice, a unei informări
cu privire la adresa site-ului aeroportului şi secţiunea
corespunzătoare de pe site-ul aeroportului unde sunt prezentate
tarifele practicate de aeroport împreună cu condiţiile asociate;

√

efectuarea de inspecţii la 2 aeroporturi cu privire la modul de
aplicare a prevederilor HG 455/2011 şi a legislaţiei subsecvente, fără
înregistrare de neconformităţi;

√

monitorizarea litigiilor între aeroporturi, aeroporturi şi utilizatori, pe
problematica tarifelor aeroportuare (ex.: S.C. Carpatair S.A.-S.N.
Aeroportul Internaţional Timişoara Traian Vuia S.A.; Consiliul
Judeţean Cluj-Consiliul Judeţean Târgu-Mureş, în ambele situaţii
nefiind solicitate investigaţii din partea AACR, aşa cum este prevăzut
în HG nr.455/2011, art.10);

√

cu toate că, în cazul Aeroportului Internţional Henri Coandă Bucureşti
(aeroport cu trafic anual mai mare de 5 milioane pasageri), nu au fost
înregistrate reclamaţii/observaţii de la utilizatori cu privire la sistemul
de tarifare practicat de aeroport, este necesară îmbunătăţirea
procesului de consultare periodică cu utilizatorii aeroportului, cu
reprezentanţii acestora sau cu asociaţiile de utilizatori ai aeroportului
în ceea ce priveşte funcţionarea sistemului de tarife de aeroport, a
nivelului tarifelor de aeroport şi, dacă este cazul, cu privire la calitatea
serviciilor furnizate, precum şi publicarea procedurii de consultare pe
pagina de internet a aeroportului.

stadiul implementării prevederilor HG 455/2011 la data de 31.12.2012:
√

toate aeroporturile din România, cu excepţia terminalului de aviaţie
generală de pe aeroportul Otopeni, au publicate în AIP-România
tarifele de aeroport în conformitate cu prevederile HG 455/2011 şi a
legislaţiei subsecvente;

√

nu au fost înregistrate la AACR (autoritatea independentă de
supraveghere) reclamaţii de la utilizatorii aeroportuari în conformitate
cu prevederile procedurale în vigoare referitoare la sistemul de tarife
de aeroport, a nivelului tarifelor de aeroport şi cu privire la calitatea
serviciilor furnizate.

Protecţia mediului
În domeniul protecţiei mediului, pe parcursul anului 2012, AACR a întreprins
următoarele:
-

participarea, în cooperare cu alţi specialişti în domeniu, la elaborarea
Planului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru
perioada 2013 – 2020, datorate activităţilor de aviaţie desfăşurate de
aeronava deţinută de AACR;

-

participarea, în colaborare cu alţi specialişti în domeniu, la elaborarea
Raportului anual de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră
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datorate datorate activităţilor de aviaţie, desfăşurate de aeronava
deţinută de AACR în 2011;
-

emiterea unui număr de 33 ATU-uri;

-

elaborarea Raportului AACR pentru activitatea desfăşurată în decursul
anului 2011, conform atribuţiilor prevăzute de Ordinul comun al MTI Nr.
169/2011 şi al MMP Nr. 1801/2011pentru aprobarea “Planului naţional de
acţiune privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în domeniul
aviaţiei civile pentru perioada 2011 - 2020”;

-

stabilirea, în cadrul întâlnirii de lucru dintre specialiştii AACR, ROMATSA şi
ARBDD a informaţiilor necesare a fi publicate în AIP România, cu privire la
condiţiile în care se pot obţine permisele de survol în zona Rezervaţiei
Biosferei Delta Dunării, emise de către ARBDD (Administraţia Rezervaţiei
Biosferei Delta Dunării);

-

analiza şi elaborarea unui punct de vedere asupra propunerilor de
reglementări noi emise de AESA, OACI, CE, cât şi asupra legislaţiei
naţionale privind impactul activităţilor de aviaţie asupra mediului
înconjurător.

Statistica aeronautică
Activităţile domeniului Statistică aeronautică, în decursul anului 2012, au acoperit
următoarele aspecte:
-

elaborarea unui nou proiect de ordin privind culegerea, analiza,
centralizarea şi difuzarea datelor statistice din domeniul aviaţiei civile
române (Ordinul Nr. 1089/2012 din 26/06/2012, publicat în Monitorul
Oficial, Partea I nr. 433 din 29/06/2012);

-

elaborarea în conformitate cu OMTI Nr. 1089/2012 a procedurii privind
culegerea, analiza, centralizarea şi difuzarea datelor statistice din
domeniul transportului aerian (PIAC-TA-STA, ed. 1/septembrie 2012) şi
publicarea acesteia pe site-ul propriu;

-

colectarea, analiza, centralizarea şi transmiterea lunară, trimestrială şi
anuală la MTI a rapoartelor statistice privind activităţile agenţilor de aviaţie
(operatori aerieni autorizaţi, aeroporturi, furnizori de servicii de rută) în
conformitate cu prevederile legale în vigoare;

-

colectarea, analiza, centralizarea şi transmiterea lunară, trimestrială şi
anuală la OACI (e-mail) a rapoartelor statistice privind activităţile agenţilor
de aviaţie în conformitate cu Programul statistic al OACI;

-

furnizarea datelor solicitate de MTI în vederea actualizării prospectului de
emisiune aferent obligaţiilor în anul 2011 în domeniul aviaţiei civile.

-

transmiterea la INS a raportului statistic MT - Aerian Mijloace de Transport
Aerian pentru anul 2011;

-

analiza prin sondaj a corelaţiilor dintre rapoartele statistice transmise de
către agenţi de aviaţie civilă, în vederea verificării conformării cu
prevederile legale în vigoare şi a amendamentelor ulterioare privind

______________________________________________________________________________________
Raport Anual
2012
34

Autoritatea Aeronautică
All Together, Serving
Civiă Română
Civil Aviation!
_____________________________________________________________________________

încadrarea în termenele de transmitere a rapoartelor statistice, urmărirea
respectării normelor metodologice specifice şi a evoluţiei principalilor
indicatori de traffic;
-

elaborarea fişelor statistice pentru activităţile desfăşurate de AACR în
conformitate cu programul statistic OACI şi colaborarea cu INS pentru
includerea acestora în Programul Statistic Naţional Anual 2013.

Relaţii internaţionale
Ca şi în alţi ani, AACR a acordat o atenţie deosebită documentelor şi/sau
reglementărilor internaţionale şi europene, în special a celor emise de OACI şi
AESA, în acest sens, în 2012 fiind efectuate următoarele activităţi:
-

reactualizarea situaţiei documentelor OACI în vigoare, a amendamentelor,
reviziilor şi ediţiilor Anexelor la Convenţia de la Chicago;

-

repartizarea scrisorilor de stat OACI şi a recomandărilor Comisiei
Europene/AESA privind amendamentele la Anexele la Convenţia de la
Chicago şi întocmirea proiectelor de răspuns, în baza punctelor de vedere
ale compartimentelor din AACR direct implicate, în vederea transmiterii
către MTI-DAvC;

-

repartizarea documentelor de consultare (ToR, CRD, NPA)
transmise/publicate de AGNA (RAG) şi urmărirea comentariilor transmise
de direcţiile de specialitate din AACR, precum şi întocmirea/urmărirea
răspunsurilor la diferite scrisori AESA;

-

gestionarea documentelor transmise de Comisia Europeană/Consiliul UE
prin intermediul DAvC din MTI şi coordonarea punctelor de vedere ale
compartimentelor interesate în vederea transmiterii către DAvC din MTI;

-

elaborarea şi menţinerea la zi a listei legislaţiei europene în vigoare;

-

gestionarea Zonei de informare internă;

-

gestionarea documentelor transmise de către alte organizaţii internaţionale
de aviaţie civilă (ECAC, EUROCONTROL, IATA, ACI, etc.)

-

gestionarea listei reprezentanţilor AACR în cadrul structurilor de lucru ale
organizaţiilor internaţionale de aviaţie civilă;

-

distribuirea traducerilor punctuale sau/şi ale documentelor transmise de
AGNA (RAG), Comisia Europeană şi SSC în vederea verificării termenilor
de specialitate şi verificarea corectitudinii traducerilor;

-

elaborarea, împreună cu specialiştii din AACR, a glosarelor de termeni de
navigaţie aeriană şi aeroporturi şi publicarea lor pe zona de informare
internă;

-

elaborarea Procedurii interne privind gestionarea documentelor
organizaţiilor internaţionale (PI-DTA-GDOI) şi a amendamentului nr. 1 la
aceasta;

-

participarea la organizarea şi desfăşurarea misiunii de validare
ICVM/OACI, în perioadele 23 – 30 noiembrie şi, respectiv, 03 – 06
decembrie 2012;
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-

organizarea unor acţiuni de protocol legate de vizite ale unor delegaţii
străine, seminarii OACI şi misiuni EASA desfăşurate la AACR;

-

elaborarea unor documente legate de propuneri de participare ale AACR
la proiecte de twinning;

-

colaborarea internă în vederea întocmirii unor documente oficiale,
prezentări ale AACR etc.;

-

participarea la lucrările comitetului de coordonare pentru proiectul
DANUBE FAB;

-

participarea la lucrările grupului de lucru privind obiectivele pe termen
mediu ale ECAC;

-

încheierea Protocolului de colaborare între Direcţia Aviaţie Civilă, Direcţia
Securitate Aeronautică, AACR şi CIAS privind coordonarea pe
problematica relaţiilor de colaborare între aviaţia civilă română şi OACI,
semnat la 01.08.2012.

*

*

*
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Servicii de Informare aeronautică şi proiectare de navigaţie aeriană:
Număr unităţi
Activitate

2011

Sem. I
2012

Sem. II
2012

Total
2012

2277
7895
8165
12
3468

1387
3553
6
3928
2747

1719
4692
6
5404
1753

3106
8245
12
9332
4500

14

4

6

10

2

2

1

3

2

2

1

3

3

1

-

1

4

1

2

3

981

400

414

814

3

15
29

2
25
36
3
2
4
10
28
2
4
3
7

2
2
2
0
0
2
8
16
0
2
0
5

4
27
38
3
2
6
18
44
2
6
3
12

Hartă En-Route

4

2

2

4

Hartă cu poziţii de parcare

5

3

2

5

Mesaje tip NOTAM serie A
Mesaje tip NOTAM serie B
Mesaje tip NOTAM serie M
Mesaje tip NOTAM serie C
Mesaje SNOWTAM
Amendamente la AIP România AIRAC (ex.
hârtie / ex. CD)
Amendamente la AIP România Simple – ex.
hârtie/ ex. CD
Suplimente la AIP România AIRAC (ex. hârtie /
ex. CD)
Suplimente la AIP România Simple (ex. hârtie /
ex. CD)
Circulare de informare aeronautică (ex. Hârtie /
ex. CD)
Documente AIS străine prelucrate AMDT/SUP/Sumare/AIC
AIP-uri noi realizate
Proiectare
Hărţi de apropiere
instrumentală
Tehnoredactare
Hărţi de obstacole de tip A
Harta terenului pentru apropieri de precizie
Harta altitudinilor minime de vectorizare
Proiectare
Hartă SID/STAR
Redactare
Proiectare
Hartă regională
Redactare
Hartă de apropiere la vedere
Hartă de aerodrom/heliport

26
6
1
4
4
5
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Alte activităţi în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană şi informare
aeronautică:
-

actualizarea bazelor de date OACI privind punctele de raport 5LNC,
mijloacele de radionavigaţie şi rutele ATS din cadrul FIR Bucureşti;

-

coordonarea, calcularea şi publicarea de noi rute ATS în FIR Bucureşti, în
conformitate cu planurile de acţiune ale grupurilor de lucru RDGE/OACI şi
RNDSG/ EUROCONTROL;

-

menţinerea sistemului de management al calităţii la nivelul SNAIA şi
recertificarea în conformitate cu standardul ISO 9001:2008;

-

menţinerea certificării SNAIA ca furnizor de servicii de navigaţie aeriană;

-

raportarea către Comandamentul central de iarnă (668 raportări);

-

efectuarea studiilor de amplasament pentru noi piste şi/sau noi
echipamente de radionavigaţie;

-

gestionarea în regim operativ în relaţia cu Punctul de Contact pentru
Căutare şi Salvare (SPOC) a bazelor de date privind identificarea
operatorilor aerieni români, a aeronavelor civile înmatriculate în România,
precum şi a codurilor emiţătoarelor de avarie (ELT);

-

realizarea Procedurilor de coordonare privind activitatea Grupului de
combatere a grindinei COTNARI;

-

actualizarea datelor în EAD (SDO, PAMS) (European AIS Database);

-

actualizarea AIP ROMANIA pe CD-ROM;

-

realizarea draftului AIP VFR ROMANIA, publicarea pe site-ul aisro.ro a
versiunii „0”, pentru consultare;

-

întreţinerea site-ului SNAIA cu următoarele funcţionalităţi: informaţii
generale referitoare la serviciul de informare aeronautică; abonare on-line;
căutare NOTAM-uri/ SNOWTAM-uri emise de NOF ROMANIA; vizualizare
AIP ROMANIA on-line; vizualizarea grafica a NOTAM-urilor referitoare la
restricţii de zbor; vizualizare grafică a stării aerodromurilor si heliporturilor
din FIR Bucureşti; vizualizare grafică a condiţiilor de operare a pistelor (pe
baza informaţiilor transmise prin SNOTAM);Adăugarea de noi facilităţi siteului SNAIA: implementarea unui sistem de gestionare/planificare a
activităţilor programabile în cadrul Compartimentului NOTAM;

-

securizarea şi întreţinerea server-ului web pentru domeniul aisro.ro;

-

întreţinerea server-ului de e-mail SNAIA şi a server-ului FTP al SNAIA;

-

întreţinerea bazei de date de stocare a NOTAM-urilor emise în scopul
accesibilităţii acestora prin intermediul site-ului SNAIA;

-

realizarea şi implementarea unei
automatizarea redactării AIP România;

-

elaborarea unei noi proceduri interne SNAIA şi actualizarea Manualului
Operaţional;

aplicaţii

client-server

pentru
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-

elaborarea unor noi instrucţiuni de lucru în cadrul Compartimentului
NOTAM;

-

elaborarea procedurilor de colaborare cu 6 originatori de baze AIS;

-

creşterea gradului de satisfacţie a clienţilor pentru furnizarea serviciului de
informare aeronautică, după cum arată studiul comparativ 2011-2012
realizat cu ajutorul Formularului privind satisfacţia clienţilor în legătură cu
furnizarea serviciului de informare aeronautică de către SNAIA;

-

pregătirea datelor spatiale, întocmirea metadatelor şi transmiterea
fişierelor „XML” pentru postarea pe portalul INSPIRE;

-

participarea la realizarea documentelor DANUBE FAB AIS Harmonization
ed 1.0/01.11.2012 şi Strategic Plan for AIS Activities – Implementation
Phase 2013-2017, ed. 1.0/01.11.2012, în cadrul Grupului de lucru
Operaţional AIS din proiectul DANUBE FAB.

*

*

*

______________________________________________________________________________________
Raport Anual
2012
39

Autoritatea Aeronautică
All Together, Serving
Civiă Română
Civil Aviation!
_____________________________________________________________________________

Programul de verificări din zbor ale mijloacelor de comunicaţii, navigaţie şi
supraveghere (CNS) a fost realizat la scadenţa perioadelor autorizate de utilizare
operaţională ale acestora, activitatea având caracter prioritar în menţinerea
continuă a condiţiilor pentru siguranţa traficului aerian civil intern şi internaţional,
ce se desfăşoară pe teritoriul ţării.
Numărul total de ore de zbor efectuate exclusiv pentru activitatea de verificare şi
supraveghere din zbor a mijloacelor PNA-Tc este de 434 ore şi 01 minute,
repartizate după cum urmează:
-

contractul cu ROMATSA RA:
aeroporturile civile:

428:31 ore de zbor;
05:30 ore de zbor.

Evoluţia orelor de zbor pe tipuri de misiuni
LUNA

Total ore

Aeroport

ROMATSA

Periodic

Omologare

Supraveghere
Verificare

1
I
V
VI
VII
VIII
IX
XI
XII
Total

2
37:31
59:20
21:35
40:15
43:05
72:40
137:40
21:55
434:01

3
0:00
0:00
0:45
2:00
0:35
0:00
1:30
0:00
5:30

5
37:31
59:20
20:50
38:15
42:25
72:05
136:10
21:55
428:31

6
25:18
38:40
16:25
28:25
30:10
50:55
81:40
15:59
287:32

7
4:00
11:10
0:00
3:10
0:00
10:20
12:59
0:00
41:39

8
3:56
9:30
4:25
6:40
12:15
10:50
41:31
5:56
99:20

(Numărul de ore din tabel reprezintă ore bloc)

575:16

434:31

Total ore zbor

286:56 287:32
periodic

155:40

99:20

supraveghere verificare
2011

77:17

41:39

autorizare

2012
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Pe parcursul anului 2012, AACR a supravegheat în mod activ derularea
contractului de achiziţie a noului sistem AFIS şi instalarea acestuia pe aeronava
de calibrare YR-CAA, încheiat cu Norwegian Special Mission AS, participând la
fazele determinante ale contractului (etapele Testare după Instalare şi Recepţie
Finală). Astfel, la începutul lunii noiembrie aeronava de calibrare YR-CAA şi-a
reluat activitatea de verificări din zbor a mijloacelor PNA-Tc cu noul sistem AFIS,
model NSM UNIFIS3000.
Pe parcursul activităţilor de demontare a vechiului sistem AFIS, model Litton 900,
şi de instalare a sistemul nou, la aeronavă au fost depistate o serie de coroziuni
neprevăzute, pentru remedierea cărora perioada de imobilizare a aeronavei a
fost extinsă până în luna august. În această perioadă, pentru a menţine
mijloacele PNA-Tc operaţionale şi pentru a nu fi afectată siguranţa traficului
aerian pe teritoriul României, activitatea de verificare din zbor s-a efectuat cu o
aeronavă închiriată din mai până în septembrie, de la ENAV Italia, inspectorii de
verificări din zbor mijloace PNA-Tc din cadrul AACR participând la toate misiunile
desfăşurate de ENAV.
În anul 2012, întreţinerea aeronavei YR-CAA, de linie şi de bază, a fost efectuată
de Compartimentul de Întreţinere Tehnică Be350 în conformitate cu autorizările
deţinute (Part 145 nr. RO.145.006 ca organizaţie de întreţinere de bază şi Part M,
subpartea G, nr. RO.MG.006 ca organizaţie de management a continuităţii
navigabilităţii).
În anul 2012, aeronava a efectuat un număr de 241.7 ore efective de zbor şi 97
aterizări. Operarea aeronavei s-a făcut cu o imobilizare tehnică de aproximativ
şase luni, determinată de depistarea de coroziuni severe la fuselajul anterior, sub
podele, atunci când s-au demarat lucrările de instalare a sistemului UNIFIS 3000.
Reparaţia coroziunilor a fost efectuată de Beechcraft Berlin, organizaţia
desemnată să instaleze sistemul UNIFIS 3000.
În această perioadă la aeronavă s-a efectuat o inspecţie de 200 de ore.
Din punct de vedere al sistemului de management al calităţii dedicat domeniului
supraveghere şi verificări din zbor a mijloacelor PNA-Tc, au fost sistematizate şi
procedurate activităţile specifice de întreţinere (conform Anexei nr. II a (EC)
2042/2003 – IR Part 145) şi de management al continuităţii navigabilităţii
(conform cerinţelor aplicabile din Anexa nr. I a (EC) 2042 / 2003 – IR Part M.),
impuse pentru aeronava de calibrare Hawker Beechcraft SKA 350, YR-CAA, prin
următoarele documente specifice domeniilor de activitate, cum ar fi: Memoriul de
Prezentare al Organizaţiei de Management al Continuităţii Navigabilităţii, cod
CAME-CIT, Ediţia 1 / Revizia 4 –Septembrie 2012 şi Memoriul de Prezentare al
Organizaţiei de Întreţinere, cod MOE-CIT, având următoarele revizii: Ediţia 1/
Revizia 3 – Martie 2012 şi Ediţia 1 / Revizia 4 – Decembrie 2012.
În vederea menţinerii condiţiilor de autorizare impuse de cerinţele aplicabile IR
Part M şi IR Part 145, au fost efectuate activităţi de evaluare internă în scopul
îmbunătăţirii continue a politicilor de siguranţă şi de calitate.

*

*

*
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Certificarea SR-EN-ISO 9001:2008 a Sistemului de Management al Calităţii
din cadrul AACR
În scopul pregătirii pentru certificarea Sistemului de Management al Calităţii
(SMC) implementat în AACR, în anul 2012, au fost revizuite şi actualizate
următoarele documente principale aferente SMC:
-

Declaraţia privind politica în domeniul calităţii/Ediţia 31.08.2012 adoptată
prin DDG Nr. D 653/31.08.2012;

-

Obiectivele calităţii pentru anul 2012/Ediţia 31.08.2012 adoptate prin DDG
Nr. D 653/31.08.2012;

-

Manualul Calităţii, Cod : MC-AACR, Ediţia 02/Septembrie 2012, aprobat prin
DDG Nr. D 878/05.10.2012.

-

PI-QM-AIC, Auditul Intern al Calităţii, Ediţia 02/2012, aprobată prin DDG Nr..
1011/19.11.2012;

-

PI-QM-CIC, Circulaţia corespondenţei, Amd. 02/2012 aprobată prin DDG
Nr. 379/04.05.2012;

-

PI-QM-COM, Comunicarea Internă şi Externă, Amd. 01/2012, aprobată prin
DDG Nr. 380/04.05.2012.

Procesul de certificare SR-EN-ISO 9001:2008 a SMC, efectuat de către
organismul de certificare Germanisher Lloyd Sistems Certification Hub România,
s-a derulat în două faze, respectiv în perioadele 08-09.10.2012 şi 27-28.11.2012.
Procesul a fost finalizat fără constatarea de neconformităţi, Raportul Final datat
30.11.2012 conţinând doar comentarii pozitive şi recomandări de îmbunătăţire.
Organismul de certificare Germanische Lioyd a emis Certificatul QS-8563, valabil
până la data de 02.12.2015, prin care se certifică faptul că AACR a implementat
şi menţine un Sistem de Management al Calităţii pentru: toate activităţile
efectuate în calitatea sa de autoritate competentă şi autoritate naţională de
supervizare în conformitate cu reglementările relevante pentru domeniul aviației
civile, naţionale şi europene.
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Gestionarea proiectelor de reglementări aeronautice civile elaborate de
AACR
În anul 2012, activitatea de gestionare a proiectelor de reglementări
aeronautice civile şi/sau de amendamente ale acestora s-a materializat printrun număr de 6 proiecte RACR, transmise la MTI în vederea aprobării prin ordin al
ministrului, până la data prezentului raport fiind aprobate 2.
Cod

Ediţia

Nr. AACR de
transmitere la MTI

Aprobat prin /

RACR-ASMET

04/2008

3928/03.02.2012

Neaprobat

RACR-CNS, Vol III

01/2012

5773/20.02.2012

OMTI Nr.
1530/15.10.2012

RACR-AD-PETH

02/2012

23721/01.08.2012

OMTI Nr.
1539/17.10.2012

RACR-PMA

01/2012

23783/01.08.2012

Neaprobat

RACR-SSNA

03/2012

24753/10.08.2012

Neaprobat

RACR-ATS

02/2008

31318/17.10.2012

Neaprobat

RACR

neaprobat

Procesul de consultare internă a procedurilor elaborate la nivel AACR
Activitatea de avizare, ca parte a procesului de consultare internă, a
procedurilor şi instructiunilor de aeronautică civilă (PIAC), a procedurilor
interne (PI) şi a altor documente sau materiale de îndrumare s-a concretizat în
14 PIAC, 14 PI şi 3 directive de specialitate.
Gestionarea standardelor interne:
- actualizarea Listei Codurilor de identificare a compartimentelor din cadrul
AACR ori de câte ori au s-au identificat modificări ale Organigramei AACR;
- identificarea şi colectarea modelelor/ necesarului de tipărituri standardizate
utilizate de AACR: certificate, autorizări, avize etc. şi imprimate
autocopiative specifice;
- actualizarea template-urilor documentelor AACR (corespondenţa internă,
externă AACR etc.).
Auditul intern de calitate
În baza Planului anual AACR de audituri de calitate pentru perioada 2012-2013,
întocmit în conformitate PI-QM-AIC ediţia 2 şi aprobat de Directorul General, au
fost efectuate un număr de 12 audituri.
Sistemul de control managerial
Prin DDG Nr. D 773/03.09.2012 a fost numită Comisia de
coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării Sistemului de
Managerial (SCIM), având ca atribuţii principale gestionarea
fluxurilor interne ale activităţilor AACR aferente SCIM şi
implementării acestuia în AACR.

monitorizare,
Control Intern
proceselor şi
monitorizarea
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Procesul de implementare SCIM în AACR a fost iniţiat cu sprijinul Firmei de
consultanţă JOBSBRIGHTSOFT, conform contractului nr. 23865/02.08.2012
având ca obiect: “să optimizeze procesele şi activităţile neprocesuale, riscurile şi
funcţiile sensibile din cadrul a şase direcţii din AACR, precum şi să elaboreze
Proiectul de îmbunătăţire organizaţională a Controlului Managerial Intern al
AACR.
Alte activităţi în domeniul standardizării, reglementări şi calitate
-

Emiterea cardurilor individuale pentru împuternicirea inspectorilor
aeronautici AACR, în temeiul OMTI nr. 791/2010 şi în conformitate cu
procedura internă PI-RU-ICC: Instruirea, calificarea şi certificarea
inspectorilor aeronautici, aprobată prin DDG Nr. D 811/12.09.2012. În
acest sens, a fost emisă DDG Nr. D 913/22.10.2012 de aprobare a
formatului Registrului Unic de evidenţă a inspectorilor aeronautici din
AACR, iar în baza DDG Nr. D 912/22.10.2012, D 922/23.10.2012 şi D
923/22.10.2012, au fost eliberate, până la data prezentului raport, un
număr de 38 de împuterniciri individuale tip card.

-

participarea la programul SAFA desfăşurat România; participarea în cadrul
unor licitaţii ale AACR.

*

*

*
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Calendar legislativ 2012
La nivel naţional şi european, anul 2012 a fost marcat de următoarele noutăţi
legislative aplicabile aviaţiei civile:
Luna

Noutăţi legislative

În Monitorul Oficial al României (MO) Nr. 117 din 2 februarie
Februarie 2012 a fost publicat Ordinul Ministrului Ttransporturilor şi
Infrastructurii (OMTI) Nr. 70 din 02 februarie 2012 pentru
aprobarea Reglementării aeronautice civile române Serviciile de
trafic aerian RACR-ATS, ediţia 2/2012.
În Jurnalul Oficial (JO) al Uniunii Europene (UE) din data de 5
aprilie 2012, a fost publicat Regulamentul Nr. 290/30 martie
2012 al Comisiei Europene de modificare a Regulamentului Nr.
1178/2011 pentru stabilirea cerinţelor tehnice şi a procedurilor
administrative referitoare la personalul navigant din aviaţia civilă
în baza Regulamentului Comisiei Europene Nr. 216/2008 al
Parlamentului European şi al Consiliului, incluzând următoarele
anexe: Calificarea echipajului de cabină implicat în operațiuni de
transport aerian comercial (Partea CC, Anexa V); Cerinţe
Aprilie aplicabile autorităților pentru personalul navigant (Partea ARA,
Anexa VI); Cerinţe aplicabile organizațiilor pentru personalul
navigant (Partea ORA, Anexa VII).
În MO Nr. 258 din 19 aprilie 2012 a fost publicat OMTI Nr. 292
din 05 aprilie 2012 privind modificarea OMTI Nr. 479/2010
pentru clasificarea aerodromurilor civile certificate din România
şi pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române
privind autorizarea aerodromurilor civile RACR–AD–AADC,
ediţia 1/2010, şi a Reglementării aeronautice civile privind
amenajarea, utilizarea şi înregistrarea aerodromurilor civile –
RACR–AD–IADC, ediţia 1/2010.
În MO Nr. 373 din 1 iunie 2012 a fost publicat OMTI Nr.
450/2012 prin care a fost suspendată aplicarea prevederilor
OMTI Nr. 69/2012 pentru aprobarea Reglementarii Aeronautice
Civile Romane Cerinţe privind proiectarea procedurilor de zbor
instrumental" – RACR – CPPZI, ediţia 1/2011.
Iunie În MO Nr. 433 din 29 iunie 2012 a fost publicat OMTI Nr. 1089
din 26 iunie 2012 privind culegerea, analiza, centralizarea si
difuzarea datelor statistice din domeniul transportului aerian,
ceea ce a implicat elaborarea de către AACR a Procedurii
privind culegerea, analiza, centralizarea si difuzarea datelor
statistice din domeniul transportului aerian, cod PIAC –TA –
STA, ediţia 01/septembrie 2012.
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Luna

Noutăţi legislative
În JO al UE Nr. L 187/29 din 17 iulie 2012 a fost publicat
Regulamentul de punere în aplicare (UE) Nr. 646/2012 al
Comisiei din 16 iulie 2012 de stabilire a normelor detaliate
privind amenzile şi daunele cominatorii potrivit Regulamentului
(CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului,
intrat în vigoare în data de 6 august 2012. Acest regulament are
Iulie
ca scop respectarea Regulamentul (CE) nr. 216/2008 şi a
normelor sale de aplicare, în caz contrar sau atunci când sunt
atinse interese ale UE, aplicându-se amenzi agenţilor
aeronautici civili, deţinători de certificate emise de AESA, pentru
încălcarea, intenţionat sau neintenţionat, a prevederilor
acestora.
În MO Nr. 598 din 21 august 2012 a fost publicat OMTI Nr. 1273
din 13 august 2012 pentru aprobarea Reglementării aeronautice
civile române Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie,
supraveghere - volumul IV Sisteme de supraveghere şi de
evitare a coliziuni RACR-CNS, ediţia 1/2012.

În MO Nr. 612 din 27 august 2012, a fost publicat OMTI Nr.
1305 din 10 august 2012 pentru aprobarea tarifelor percepute
de RA-AACR pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost
August
delegate competenţe de către MTI. Ca urmare, OMT Nr.
846/2007, cu modificările şi completările ulterioare, a fost
abrogat.
În MO Nr. 604 din 23 august 2012 a fost publicată HG Nr.
848/2012 prin care s-a aprobat Memorandumul de înţelegere
privind cooperarea şi reprezentarea statelor CERG în Consiliul
OACI. Acest Memorandum de înţelegere îl înlocuieşte pe cel din
anul 2002.
În MO Nr. 733 din 30 octombrie 2012 a fost publicat OMTI Nr.
1560 din 25.10.2012 privind măsuri pentru aplicarea
Regulamentului CE Nr. 1.794/2006 al Comisiei Europene din 6
Octombrie decembrie 2006 de stabilire a unei scheme comune de tarifare
pentru serviciile de navigaţie aeriană, referitor la tariful de
navigaţie aeriană terminală, prin care se abrogă OMTI Nr.
1.102/2009 pentru aplicarea Regulamentului CE nr. 1.794/2006.
În MO Nr. 777 din 19 noiembrie 2012 a fost publicat OMTI Nr.
1539 din 17 octombrie 2012 pentru aprobarea Reglementării
aeronautice civile române privind proiectarea şi exploatarea
Noiembrie tehnică a heliporturilor RACR–AD–PETH, ediţia 2/2012 standarde şi practici recomandate pentru caracteristicile fizice şi
suprafeţele de limitare ale obstacolelor pentru heliporturi, şi
anumite facilităţi şi servicii tehnice asigurate pe un heliport.
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Luna

Noutăţi legislative

În MO Nr. 810 din 3 decembrie 2012 a fost publicat OMTI Nr.
1530 din 15 octombrie 2012 pentru aprobarea Reglementării
aeronautice civile române Operarea sistemelor de comunicaţii,
navigaţie, supraveghere - volumul III Sisteme de comunicaţii,
partea I - Sisteme digitale pentru comunicaţii de date, partea II Decembrie Sisteme de comunicaţii de voce RACR-CNS, ediţia 1/2012.
În MO Nr. 819 din 6 decenbrie 2012 a fost publicat OMTI Nr.
2178 din 29.11.2012 privind modificarea şi completarea OMTI
Nr. 744/2011 pentru stabilirea condiţiilor care pot fi asociate
tarifelor de aeroport şi a criteriilor care pot fi aplicate la
diferenţierea tarifelor de aeroport.

Calendarul procedurilor
Situaţia procedurilor şi a directivelor aeronautice, elaborate şi aprobate la nivel
RA-AACR în anul 2012, se prezintă astfel:
Luna

Proceduri / directive aeronautice

Mai Directiva Aeroportuară DA 4: Administrarea platformei
PIAC-AW-66: Procedură administrativă și instrucțiuni pentru
licențierea PART 66 a personalului pentru întreținerea
aeronavelor, Ediţia 1/2012, aprobată prin Decizia Directorului
General (DDG) Nr. D527/12.06.2012
Iunie PIAC-AW-145: Procedură administrativă şi instrucţiuni pentru
autorizarea PART 145 a organizaţiilor de întreţinere, Ediţia 1
aprobată prin DDG Nr. D 532/13.06.2012
PIAC-AD-SPCR: Siguraţa pistei şi căilor de rulare, Ediţia 2/2012
aprobată prin DDG Nr. D 575 / 25.06.2012
Directiva Aeroportuara DA 5: Circulaţia vehiculelor şi persoanelor
pe suprafeţele de mişcare
PIAC-AD-PSU – Planul de urgenţă al aerodromului, Ediţia 1/2012,
aprobată prin DDG Nr. D 636/24.07.2012
Iulie

PIAC-AD-AADC: Autorizarea aerodromurilor civile, Ediţia 2/2012,
aprobată prin DDG Nr. D 637/24.07.2012
PIAC-AD-SCOBST: Supravegherea şi controlul obstacolelor, Ediţia
2/2012, aprobată prin DDG Nr. D 634/24.07.2012
PI-AR-EIH: Evaluarea infrastructurii heliporturilor, ediţia 2/2012,
aprobată prin DDG Nr. D 635/24.07.2012
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Luna

Proceduri / directive aeronautice
PIAC-AD-SCADC: Supravegherea continuă a aerodromurilor civile,
Ediţia 02/2012, aprobată prin DDG Nr. D 671/06.08.2012
PIAC-AW-M/F: Procedură administrativă şi instrucţiuni pentru
autorizarea PART M/F a organizaţiilor de întreţinere, Ediţia 1/2012,
aprobată prin DDG Nr. D 755/29.08.2012

August

PIAC-AD-MA: Mentenanţa aerodromurilor, Ediţia 2/2012, aprobată
prin DDG Nr. D 754/29.08.2012
Directiva de aeronautică civilă DSN – TE: Amplasarea obiectivelor
de tip turbine eoliene faţă de mijloacele de navigaţie aeriană,
aprobată de DG în data de 17.11.2012
PI-AR-SCA: Supravegherea continuă a aerodromurilor civile, Ediţia
1/2012, aprobată prin DDG Nr. D 670/06.08.2012

Septembrie

Octombrie

PIAC-TA-STA: Culegerea, analiza, centralizarea şi difuzarea
datelor statistice din domeniul transportului aeriane, Ediţia
1/septembrie 2012
PI-RU-ICC: Instruirea, calificarea şi certificarea inspectorilor
aeronautici, Ediţia 1/2012, aprobată prin DDG Nr. D
811/12.09.2012
PIAC-AD-SSI: Operaţiuni de salvare şi stingerea incendiilor, Ediţia
01/2012, aprobată prin DDG Nr. 881/05.10.2012
PI–OP–AOC: Certificarea operatorilor aerieni, Ediţia 1/decembrie
2010, Amd. 2/octombrie 2012
PIAC-AD-MCA - Modificarea condiţiilor de autorizare, Ediţia
01/2012, aprobată prin DDG Nr. D 879/05.10.2012

Noiembrie

PIAC–LCTA - Licenţierea controlorilor de trafic aerian, Ediţia
4.0/2012, aprobată prin DDG Nr. D 1031/28.11.2012
PI-DTA-GDOI:
Gestionarea
internaţionale, Amdt.1/2012

*

*

documentelor

organizaţiilor

*
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Structura organizatorică
Organigrama AACR şi statul de funcţii, în vigoare la data de 01.01.2012, conform
Hotărârii CA nr.13/16.12.2011, au fost modificate şi aprobate prin Hotărârile nr. 2/
24.02.2012 – cu data de 24.02.2012 şi, respectiv, cu data de 01.03.2012, nr. 3/
06.04.2012, nr. 10/ 31.10.2012 şi nr. 11/29.11.2012, fiind îmbunătăţite, cu
încadrarea în numărul de posturi şi în fondul de salarii, cuprinse în Bugetul de
Venituri şi Cheltuieli aprobat pentru anul 2012.
Evoluţia forţei de muncă la nivelul AACR
Structura personalului încadrat în AACR la data de 31.12.2012, cuprins în Ştatul
de funcţii al AACR, se prezenta astfel:
-

posturi încadrate: 205 (86,76 % cu studii superioare, 13,24 % cu studii
medii şi generale);

-

posturi vacante: 25;

-

media de vârstă: 43 ani;

-

ponderea femeilor în numărul total de posturi încadrate: 43%, iar 9 dintre
acestea ocupă funcţii de conducere;

-

fluctuaţia personalului: 5 persoane au fost încadrate – 7 persoane au
plecat din unitate, din care 3 persoane şi-au încheiat activitatea în cadrul
AACR, fiind pensionate;

-

numărul mediu de personal realizat: 203 persoane.

În anul 2012 au fost organizate 15 concursuri (din care 3 concursuri interne două finalizate cu promovări în funcţii de conducere şi unul nefinalizat), pentru
ocuparea posturilor vacante din structura AACR, cu prioritate a posturilor de
specialitate (inspector aeronautic, referent de specialitate, economist în DTA, DA,
DSSNA, SNAIA, inspector pilotaj în DSOA, şef serviciu SEAS-DTA, şef birou
BCPSNA-DCP.
Pregătirea şi perfecţionarea personalului AACR
Activitatea de instruire şi specializare a personalului AACR s-a desfăşurat în
conformitate cu Planul cadru de deplasări la cursuri în străinătate şi în ţară şi în
baza Procedurii interne PI-RU-ODS Organizarea deplasărilor în străinătate ediţia
01 ianuarie/2012, aprobată prin Decizia Directorului General nr.D 25/16.01.2012.
În scopul îmbogăţirii şi actualizării cunoştinţelor specialiştilor AACR şi în vederea
creşterii continue a performanţelor profesionale, angajaţii AACR au participat la
cursuri în străinătate şi în ţară, desfăşurate în organizarea EUROCONTROL,
IANS – Luxemburg, EASA, JAA-TO, ICAO, Quasaro.
În scopul dobândirii/ menţinerii cunoştinţelor la standardele impuse de dinamica
activităţii specifice în domeniu şi a legislaţiei naţionale, o parte din personalul
AACR a participat la cursuri desfăşurate în ţară, îndeosebi în domeniul SMS,
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SSP, tehnicilor de audit (audit intern, audit extern pentru SMS), SAFA (instruire
recurentă a inspectorilor), accesării şi implementării programelor şi proiectelor
finanţate cu fonduri europene, sistemului de management al calităţii ISO
9001:2008, auditului public intern, economic, juridic.
Costul total aferent taxelor de participare la cursuri de pregătire, ore de simulator,
conferinţe şi seminarii efectuate în ţară şi în străinătate în anul 2012 a fost de
aprox. 366,16 mii lei.
Alte activităţi desfăşurate în domeniul resurselor umane:
-

elaborarea unor proceduri interne specifice domeniului resurselor umane,
ce au fost aprobate (PI-RU-ODS, PI-RU-TMT) sau urmează a fi aprobate
prin decizie a Directorului General (PI-RU-SER);

-

elaborarea propunerilor privind fondul de salarii cuprins în BVC pe anul
2012 şi în BVC rectificativ, precum şi notele de fundamentare;

-

eliberarea unui număr de 10 adeverinţe privind veniturile realizate de foşti
angajaţi ai AACR şi ai Departamentului Aviaţiei Civile, solicitate pentru
recalcularea pensiilor;

-

monitorizarea lunară a deplasărilor în străinătate ale personalului AACR,
potrivit Procedurii interne şi în conformitate cu prevederile OMT Nr. 441/
09.04.2008 şi cu procedura de lucru aprobată de CA pentru aplicarea
acestui ordin; în anul 2012 cheltuielile de deplasare în ţară şi în străinătate
au fost de 1948,04 mii lei;

-

asigurarea biletelor de călătorie pentru personalul AACR care a efectuat
deplasări în interesul serviciului atât în străinătate cât şi în ţară;

-

declanşarea acţiunii de apreciere a personalului pentru activitatea
desfăşurată în anul 2011, în conformitate cu Decizia Directorului General
Nr. D 41/ 12.01.2007, prin care a fost aprobată „Procedura privind
aprecierea de serviciu a personalului Autorităţii Aeronautice Civile
Române”;

-

pregătirea documentelor şi expertiza tehnică necesare negocierii,
încheierii şi înregistrării Actului adiţional la Contractul Colectiv de Muncă al
AACR (CCM AACR) pentru perioada 2009–2011, a cărui valabilitate a fost
prelungită până la 31.03.2013;

-

asigurarea secretariatului CA al AACR, Comisiei de negociere a CCMAACR şi participarea în comisii organizate în cadrul AACR;

-

organizarea şi desfăşurarea activităţilor curente privind resursele umane,
salarizare, registratură şi secretariat;

-

asigurarea secretariatului Comisiei de dialog social şi a Comisiei Paritare
constituite la nivelul AACR, precum şi prezentarea de materiale, note de
fundamentare, rapoarte şi informări, potrivit ordinei de zi a şedinţelor CA,
aprobate de Directorul General al AACR.

*

*

*
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Martie

Ianuarie

Calendarul evenimentelor naţionale, europeane şi internaţionale
În data de 24
ianuarie 2012 s-au
împlinit 10 ani de
când a fost implementat programul RVSM - Eşalonarea verticală minimă redusă, unul
dintre cele mai importante proiecte în domeniul managementului traficului aerian din
istoria Europei. RVSM reprezintă rezultatul unor studii de fezabilitate şi investigaţii
tehnice care au durat mai multe decenii, implementarea programului realizându-se în
3 ani, începând cu spaţiul aerian al Atlanticului de Nord şi finalizându-se cu spaţiul
aerian, mult mai aglomerat, al Europei. Odată cu implementarea RVSM în Europa,
capacitatea spaţiului aerian superior al Europei a crescut cu 25%, numărul nivelurilor
de zbor ridicându-se la 13 (între 29,000 - 41,000 ft au fost incluse 6 niveluri de zbor),
ceea ce a adus beneficii companiilor aeriene şi altor utilizatori ai spaţiului aerian,
respectiv eficienţă mai ridicată, reducerea întârzierilor, economii la cheltuielile cu
combustibilul (cca 3,9 miliarde €) şi reducerea noxelor cu 3500 tone/an. Pentru
contribuţia la creşterea capacităţii, reducerea congestionării traficului aerian şi
îmbunătăţirea siguranţei, programul RVSM a câştigat atât premiul Jane’s ATC, cât şi
pe cel al Flight International Aerospace Industry.
În perioada 21-22.03.2012 a avut loc la
Geneva Summit-ul Aviaţia & Mediul, în
cadrul căruia sectorul aviaţie şi-a
asumat, la nivel global, susţinerea
dezvoltării durabile, prin stabilirea unor
acţiuni de colaborare în întreaga industrie aeronautică, în scopul reducerii
combustibilului şi a emisiilor produse de operaţiunile aeriene. Cu această ocazie, s-a
evidenţiat importanţa rolului OACI, în calitate de coordonator la nivel internaţional al
activităţilor privind cercetarea şi dezvoltarea noilor tehnologii, a biocombustibililor
durabili pentru aviaţie, precum şi a infrastructurii. Prin declaraţia semnată de liderii
industriei de aviaţie prezenţi la eveniment a fost recunoscut şi aportul strategic adus
de aviaţie dezvoltării durabile. “Pe mapamond, aviaţia aduce beneficii enorme
comunităţilor şi economiilor. Este un element cheie pentru creşterea economică şi
dezvoltarea socială, asigură accesul pe piaţă, încurajează şi dezvoltă turismul pe glob.
În prezent, transportul aerian susţine 56.6 milioane de locuri de muncă, realizează mai
mult de 2.2 trilioane USD din produsul intern brut la nivel global, deţine un palmares
record la eficienţa utilizării combustibilului şi reducerea emisiilor de CO2”.
În perioada 28-29.03.2012, la sediul R.A. ROMATSA, AACR a organizat prima ediţie a
work-shop-ului AMO-CAMO, adresat organizaţiilor de management al continuităţii
navigabilităţii - CAMO şi organizaţiilor de întreţinere
aeronave - AMO din industria de aviaţie civilă din
România. Scopul acestuia
a fost armonizarea, la nivel naţional, a interpretării
cerinţelor regulamentului de bază (CE) nr. 216/2008 al
Parlamentului şi al Consiliului European în conexiune
cu cerințele tehnice şi procedurile administrative
comune stabilite prin regulamentul (CE) nr. 2042/2003
al Comisiei şi anexele sale (Part-M, Part-145, Part 66, Part-147).
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Iunie

Conferinţa părţilor interesate privind drepturile pasagerilor a
avut loc în data de 30.05.2012 ca urmare a consultării
publice, dovedită un adevărat succes, iniţiate în decembrie
2011 de Comisia Europeană cu privire la drepturile
pasagerilor. Evenimentul a reunit o categorie largă de părţi
interesate (autorităţi naţionale, operatori aerieni, aeroporturi,
asociaţii etc.) şi a avut ca scop completarea/amendarea
regulamentului european EC 889/2002 în contextul actual în
care, pe lângă liberalizarea pieţei (tarife mai mici,
diversificarea operatorilor aerieni, inclusiv a serviciilor), se
impun şi alte măsuri de protecţie a intereselor pasagerilor,
astfel încât, în spaţiul aerian unic al Europei, satisfacţia
acestora să fie maximă.
Posibilitati de colaborare romano-franceze in domeniul aviatiei civile
În data de 13 iunie 2012, la sediul AACR, a avut loc o întâlnire între dl. F.Giraud,
director pentru cooperare europeană în cadrul Direcţiei Generale a Aviaţiei Civile din
Franţa şi reprezentanţii ai domeniilor de specialitate din AACR. Cu această ocazie, au
fost analizate posibilităţile de cooperare între autorităţile aeronautice din cele două
ţări, AACR manifestându-şi interesul pentru schimbul de informaţii şi experienţă cu
privire la aplicarea diferitelor regulamente şi directive europene adoptate în ultimii ani
în domeniul siguranţei şi, eventual, participarea comună la activităţi de supervizare în
diverse domenii. Dl. F.Giraud şi-a exprimat satisfacţia pentru interesul şi seriozitatea
cu care au fost abordate posibilităţile de colaborare şi a propus să fie studiată
oportunitatea încheierii unui acord care să stabilească cadrul general de colaborare.

Iulie

Mai

Sub egida Institutului de Drept Aerian şi Spaţial al Universităţii
din Leiden, Olanda, în perioada 11-12.05.2012, la Bucureşti, a
avut loc cea de-a treia ediţie a Conferinţei de drept aerian Air
Transport in 2012 – United in a common conscience, eveniment
anual care reuneşte experţi internaţionali, regionali şi locali din
industria aeronautică pentru discutarea problemelor curente,
schimb de opinii şi identificarea soluţiilor pentru diverse aspecte cu care se confruntă
aviaţia civilă în prezent. Ca şi în anii precedenţi, AACR a fost unul dintre principalii
parteneri care a contribuit la realizarea acestui eveniment.

În perioada 10-11 iulie 2012 a avut loc la Strasbourg cea de a
33-a Sesiune Plenară Trienală ECAC. Directorii generali ai
aviaţiei civile din cele 44 de state membre ECAC s-au reunit
împreună cu reprezentanţi ai conducerilor mai multor
organizaţii internaţionale şi ai Comisiei Europene, pentru a
discuta subiecte de actualitate la nivelul aviaţiei civile
internaţionale şi în pregătirea Adunării generale OACI din anul
2013. Dintre invitaţi este de remarcat prezenţa preşedintelui OACI - Roberto Kobeh
Gonzalez, a secretarului general OACI - Raymond Benjamin, a directorului executiv al
AESA, a directorului general EUROCONTROL.
În cadrul reuniunii au fost aprobate programul de lucru al ECAC pentru următorii 3 ani
şi bugetul aferent, şi au fost organizate alegerile pentru preşedintele, vicepreşedinţii
ECAC şi ceilalţi membri ai Comitetului de Coordonare al ECAC în urma cărora,
Directorul General al Direcţiei Aviaţie Civilă din cadrul MTI din România a fost reales
preşedinte ECAC pentru un mandat de încă 3 ani, cu unanimitate de voturi.
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August

Iulie

Mesajul Directorului General al AACR cu ocazia zilei Sf. Ilie
Şi în acest an, Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul, patronul şi protectorul aviaţiei române,
se află alături de noi, toţi cei care ne-am unit eforturile pentru dezvoltarea şi progresul
aviaţiei civile şi militare.
Vibraţia zilei de 20 iulie este mai puternică acum şi datorită evenimentelor aniversare
pe care anul 2012 le marchează în domeniul aeronautic: centenarul Aeroportului
Bucureşti - Băneasa; 100 ani de la naşterea inginerului Radu Manicatide, constructor
de avioane; 100 ani de la înfiinţarea Ligii Naţionale Aeriene, 100 de ani de când
inginerul Aurel Vlaicu, cu avionul Vlaicu II, a câştigat cinci premii memorabile, la
Aspern în Austria; 125 ani, de la naşterea Smarandei Brăescu, prima femeie
paraşutist din România, campioană europeană în 1931 şi mondială în 1932.
Nu numai trecutul ne prilejuieşte în această zi momente de mândrie şi sărbătoare, ci şi
prezentul. Recent, contribuţia, prezenţa şi apartenenţa României la comunitatea
aeronautică civilă internaţională a fost recunoscută la nivel european prin alegerea
pentru încă trei ani, cu unanimitate de voturi, a reprezentantului României, în funcţia
de preşedinte al Conferinţei Europene a Aviaţiei Civile - ECAC.
Această poziţie consolidează şi obligă implicarea la nivel european a întregii aviaţii
civile româneşti, astfel încât, politica de dezvoltare în România a unui pol de expertiză
recunoscut şi important pentru industria de aviaţie şi transporturile aeriene să fie
continuată.
În contextul anului 2012, declarat de Parlamentul European şi Consiliul Uniunii
Europene ca Anul European al îmbătrănirii active şi al solidarităţii între generaţii, ziua
Aviaţiei Române îmi oferă prilejul ca, pe lângă urările de prosperitate şi succes în
activitatea desfăşurată, să vă adresez şi îndemnul de a urma exemplul înaintaşilor
noştri şi, totodată, de a implica cât mai mult generaţiile tinere în tot ceea ce
întreprindeţi pentru aviaţia română, astfel încât stindardul aripilor româneşti să atingă
cote cât mai înalte.
Memorandumul de înţelegere privind cooperarea şi reprezentarea în Consiliul OACI
(semnat la Brdo de autorităţile aeronautice din Cehia, Ungaria, Polonia, România,
Slovacia şi Slovenia în data de 1 decembrie 2011 şi de autoritatea aeronautică din
Bulgaria, la Sofia în data de 6 martie 2012) a fost aprobat prin HG nr. 848/2012,
publicată în MO nr. 604/23.08.2012.
Noul Memorandum completează prevederile existente, astfel încât colaborarea între
membrii CERG să se îmbunătăţească în vederea consolidării intereselor şi continuităţii
de reprezentare în Consiliul OACI, precum şi pentru a creşte implicarea fiecărui stat
CERG, pe perioada dintre mandatele deţinute propriu-zis în Consiliu. Astfel,
Memorandumul statuează participarea CERG şi în Comisia de Navigaţie Aeriană
(ANC), organismul tehnic al Consiliului OACI (în care România are în prezent un
observator), obiectivul fiind ca, pe viitor, CERG să fie reprezentat în ANC de un
membru cu drepturi depline, fapt ce va creşte atât importanţa grupului, cât şi durata
prezenţei efective la OACI a unui membru CERG.
Totodată, este prevăzută posibilitatea ca membrii CERG să coopereze şi asupra
aspectelor de interes comun discutate la nivelul organizaţiilor europene de aviaţie
civilă, Uniunii Europene şi a altor organisme internaţionale.
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În data de 12.08.2012, AACR a aniversat 19 ani de activitate, timp în care, alături de
toţi cei implicaţi în activităţile de aviaţie civilă din România, echipa AACR a obţinut
rezultatele, pozitive per ansamblu, ale aviaţiei civile române de astazi!
La 12 august 1993, data la care echipa a luat fiinţă oficial, personalul AACR
reprezenta, ca număr, aproximativ 34% din cel de astăzi, după 10 ani ridicându-se la
cca 93,6%. În prezent, cu cei peste 200 de membri şi o medie de vârstă de 43 ani,
echipa AACR deţine plenitudinea intelectuală şi forţa necesare pentru atingerea
obiectivelor şi a performanţelor impuse aviaţiei civile, la nivel internaţional şi european.
Dinamica schimbărilor care se petrec în domeniul aeronautic nu face altceva, decât să
mobilizeze în continuare AACR, context în care, spiritul de echipă, mijloc extrem de
important pentru atingerea obiectivelor propuse, reprezintă liantul ce facilitează sau
chiar condiţionează obţinerea unor rezultate din ce în ce mai performante.

Reprezentanţii AACR au participat la cea de a 20-a Adunare Generală a Asociaţiei
Aeroporturilor din România. Evenimentul, devenit tradiţional în ţara noastră, s-a
desfăşurat în perioada 27-28 septembrie. A reunit reprezentanţi ai administraţiilor
centrale şi locale, conducerile tuturor aeroporturilor din România şi ai industriei
aeronautice de profil, constituind o platformă de dezbatere a problemelor specifice
domeniului aeroportuar şi de schimb reciproc de informaţii. Delegaţia AACR a susţinut
prezentări având ca subiecte următoarele teme: Acţiuni şi provocări viitoare privind
siguranţa zborului la nivel european şi mondial; Implementarea la nivel mondial,
european şi naţional a noilor cerinţe în domeniul aerodromurilor; Implementarea
Programului Naţional de Siguranţă în Aviaţia Civilă.
În perioada 24 – 28 septembrie 2012, AACR a
organizat cel de-al 8-lea seminar NDT, dedicat
specialistilor din domeniul aeronautic. Pe lângă
dezbaterile specifice, prin aprecierile făcute la
adresa autorităţii, aceasta a fost recunoscută ca
organism naţional NDT pentru aeronautica civilă, cu
responsabilităţi în sistemul de instruire şi examinare
a personalului NDT şi în autorizarea agenţilor
economici care efectuează examinări nedistructive,
propunându-se afilierea instituţiei la Federaţia
Europeană de Examinări Nedistructive (EFNDT).

În prezenţa unor oficialităţi din cadrul MTI, a
reprezentanţilor
din
partea
operatorilor
aerieni,
aeroporturilor, agenţilor economici, precum şi a celor din
firmele care au contribuit la realizarea clădirii regiei, în
data de 30.10.2012 a fost aniversat un deceniu de la
inaugurarea actualului sediul al AACR.
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În perioada 19-30 noiembrie 2012, a avut
loc la sediul OACI din Montreal, cea de-a
12-a Conferinţă de Navigaţie Aeriană,
eveniment care, pentru statele membre, a
reprezentat platforma comună de abordare
a provocărilor privind integrarea, interoperabilitatea şi monitorizarea sistemelor care
conduc la conceptul de „Cer unic” pentru aviaţia civilă internaţională. Cu această
ocazie, a fost avizat în unanimitate cadrul pentru Actualizarea sistemului aviatic în
mod unitar (Aviation System Block Upgrades - ASBUs), propus de OACI în vederea
stabilirii obiectivelor privind îmbunătăţirile operaţionale ce urmează să fie realizate prin
consens, la nivel regional şi sub-regional, pentru optimizarea capacităţii şi
îmbunătăţirea eficienţei operaţiunilor aeriene. Tot cu această ocazie, a fost aprobat
proiectul celei de a 4-a ediţii a Planului Global de Navigaţie Aeriană (GANP),
document de îndrumare pentru planificarea activităţilor ce urmează să fie desfăşurate
în următoarele două decenii în scopul implementării unui sistem de management al
traficului aerian interoperabil la nivel global.
A fost dat publicităţii (www.icao.int) Raportul OACI pentru anul 2011 privind siguranţa,
document în care au fost abordate cu prioritate aspecte privind activităţile companiilor
aeriene, ale operatorilor de aeroport, şi ale altor entitati de aviaţie, precum şi aspecte
privind accidente ale zborurilor comerciale regulate, produse cu ocazia efectării
operaţiunilor pe pistă. Faţă de acest ultim aspect, raportul menţionează că, în
comparaţie cu anul 2010, când au fost raportate 165 de victime, în cursul anului 2011,
nu a fost înregistrată nici o victimă.

Decembrie

În data de 15.11.2012, au intrat în vigoare noile cerinţe pentru planul de zbor, astfel
că, toate entităţile implicate în producerea, depunerea şi procesarea datelor specifice
planului de zbor (piloţi/operatori de aeronave, furnizori de servicii de navigaţie aeriană
ş.a.) trebuie să fie pregătite pentru aplicarea noilor cerinţe. În scopul asigurării unei
bune tranziţii la noile cerinţe, AACR a recomandat utilizarea noului format plan de zbor
în conformitate cu planificarea şi datele conţinute în Circulara de Informare
Aeronautică AIC 02/2012 disponibilă la www.aisro.ro/Publications/AIC; utilizarea
ghidului de completare a informaţiilor COM/NAV/SUR; consultarea site-ului
EUROCONTROL la adresa http://www.eurocontrol.int/articles/icao-flight-planningmodifications-2012
Sistemul AACR de Management al Calităţii a fost certificat SR
(DIN) EN ISO 9001:2008 de către Certification Hub România
Germanischer Lloyd Industrial Services România SRL,
reprezentanţa din ţara noastră a Germanischer Lloyd Systems
Certification. În data de 17.12.2012, într-un cadru festiv, la
sediul AACR, în prezenţa Preşedintelui Consiliului de
Administraţie, a conducerii şi angajaţilor AACR, Directorul
Executiv al Germanischer Lloyd Industrial Services România
SRL a înmânat Directorului General al AACR Certificatul cu Nr.
QS-8563.
Ziua aviaţiei civile internaţionale - punctul de referinţă anual al aviaţiei, a fost marcată
de AACR prin afişarea, pe pereţii exteriori ai instituţiei, a unor bannere reprezentative
şi postarea pe site-ul regiei a unui articol referitor la tematica aprobată de OACI pentru
perioada 2012-2013: Aviaţia – legătura dumneavoastră sigură cu întreaga lume.
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O parte din atribuţiile deţinute de AACR sunt alocate programelor/ proiectelor de
aviaţie civilă promovate de forurile/ organismele europene/ internaţionale la care
România este parte, acestea fiind corelate cu tendinţele actuale de dezvoltare ale
aviaţiei civile la nivel mondial. Dintre cele mai importante programe/ proiecte de
aviaţie civilă implementate şi derulate la nivel naţional fac parte:
-

Programul Universal OACI de Auditare a Siguranţei Aeronautice - (Universal
Safety Oversight Audit Programme - USOAP);

-

Programul OACI de performanţă pentru navigaţia aeriană (Performance
Based Navigation (ICAO-PBN) Programme);

-

Programul naţional de siguranţă (State Safety Programme - SSP);

-

Programul de transpunere în legislaţia naţională a cerinţelor iniţiale aferente
programului Cer Unic European (ISIS);

-

Programul de raportare a evenimentelor de aviaţie civilă;

-

Programul de evaluare a nivelului de siguranţă a zborului, prin efectuarea de
inspecţii la platformă la aeronavele civile străine care operează pe teritoriul
României (SAFA);

-

Programul de îmbunătăţire a managementului traficului aerian la nivel
european şi implementarea la nivel naţional a legislaţiei programului Cer Unic
European (ESSIP/LSSIP);

-

Programul EUROCONTROL pentru prevenirea incursiunilor neautorizate pe
pistele aerodromurilor;

-

Proiectul româno-bulgar - Danube FAB pentru înfiinţarea blocului funcţional
de spaţiu aerian care sa cuprindă spaţiul aerian naţional al României, spaţiul
aerian naţional al Bulgariei şi spaţiul aerian aflat sub incidenţa obligaţiilor
juridice internaţionale asumate de către România şi Republica Bulgaria;

-

Proiectul “Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale
din România” – IMI PQ NET România, din coordonarea Ministerului Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului, având ca scop crearea unui sistem
funcţional la nivel naţional, în cadrul căruia să fie dezvoltate instrumente
adecvate de comunicare, consultare, instruire şi colaborare, necesare pentru
îndeplinirea obligaţiei de cooperare administrativă instituită de Directiva
2005/36/EC privind calificările profesionale, reglementată de Legea
nr.200/2004;

-

Programul INSPIRE pentru dezvoltarea, în Europa, a unei infrastructuri
comunitare care să asigure statelor membre compatibilitate şi transparenţă
atunci când sunt accesate şi utilizate informaţii spaţiale, pentru aplicarea
Directivei 2007/2/EC, transpusă în legislaţia română prin Ordonanţa Nr.
4/2010, în scopul realizării Infrastructurii Naţionale pentru Informaţii Spaţiale
în România – INIS., pentru aceasta fiind pregătite datelor spaţiale, întocmite
metadate şi transmise fişierele „XML” pentru postarea pe portalul INSPIRE;
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-

Programul IMIS NET derulat de Departamentul Afacerilor Externe pentru
utilizatorii sistemului de informare a pieţei interne.

Implementarea şi derularea programelor/ proiectelor de aviaţie civilă în România
implică participarea specialiştilor AACR, în calitate de reprezentanţi permanenţi,
experţi, coordonatori naţionali de resort sau membri, la întâlnirile de lucru
dedicate acestora şi organizate de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale
(OACI), Conferinţa Europeană de Aviaţie Civilă (CEAC), Comisia Europeană,
Agenţia Europeană pentru Siguranţa Aviaţiei (AESA), EUROCONTROL şi altele.
Nominalizarea reprezentanţilor AACR în structurile mai sus menţionate a fost
stabilită prin Decizia Directorului General al AACR Nr. D 87/01.02.2012, cu
modificările şi completările ulterioare.
Activităţile de reprezentare au implicat deplasări în ţară şi în străinătate (inclusiv
cele pentru pregătirea personalului AACR) cu un cost total de 526.650,68 euro şi
2.228,59 mii lei.

OACI – ORGANIZAŢIA AVIAŢIEI CIVILE INTERNAŢIONALE
ANC Comisia pentru navigaţie aeriană
Grupul de planificare europeană a navigaţiei aeriene incluzând:
Grupul de management al frecvenţelor (FMG), Grupul de
management al frecvenţelor – planificare regională (FMG BP),
EANPG Grupul pentru dezvoltarea reţelei de rute în partea est europeană
(RDGE), Grupul de operare în toate condiţiile meteorologice
(AWOG), Grupul pentru servicii de telecomunicaţii fixe aeronautice
(AFSG), Grupul pentru meteorologie aeronautică (MET G)
UNIUNEA EUROPEANĂ – CONSILIUL EUROPEI / COMISIA EUROPEANĂ
Single Sky
Committee
Air Safety
Committee
NSA
Coordination
Platform
EU Observatory
on airport
capacity
Slot Committee

Comitetul Cerului Unic
Comitetul pentru siguranţa aeriană
Platforma de coordonare NSA
Grupul de lucru observator al capacităţii aeroportuare

Comitetul pentru sloturi
ISIS (Institutul European pentru Studii de Securitate) şi Centrul
ISIS European pentru Observaţii din Satelit, ambele funcţionale în
cadrul Politicii Externe şi de Securitate Comună
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AESA – AGENŢIA EUROPEANĂ DE SIGURANŢĂ A AVIAŢIEI
EASA MB Consiliul de Administraţie al AESA
EASA NAA Grupul de lucru pentru parteneriatul autorităţilor naţionale cu
Partnership AESA
AGNA / RAG / Grupurile de consultanţă cu autorităţile
TAG elaborarea regulamentelor comunitare
Standardizare

naţionale

pentru

Participarea în cadrul echipelor de standardizare ale AESA pe
domenii specifice

Grupurile de lucru în domeniul aeroportuar privind: cerinţele în
GASR domeniu, securitatea, operaţiunile, echipamentele şi sistemele
electrice, obstacolarea, mijloacele vizuale de navigaţie etc.
CEAC – CONFERINŢA EUROPEANĂ DE AVIAŢIE CIVILĂ (ECAC)
HLGTP

Grupul de Lucru la nivel înalt privind politica de instruire în cadrul
ţărilor membre CEAC

ANCAT

Grupul de lucru pentru elaborarea procesului de derogare faţă de
prevederile privind zgomotul produs de transportul aerian

FAL Group

Grupuri de lucru privind: operaţiunile cargo şi handling-ul
persoanelor cu mobilitate redusă
EUROCONTROL

SRC / SRC CG

Comisia de reglementare a siguranţei / Grupul de consultare al
SRC

AAB Grupul de consultare în domeniul ATM
AGAT Grupul de consultanţă pentru instruirea în domeniul ATM
APDSG Grupul pentru dezvoltarea procedurilor ATM
RNDSG Grupul de experţi pentru dezvoltarea reţelei de rute aeriene
2012 FPL TF Grupul de lucru privind implementarea noului format al FPL
NSG Grupul pentru navigaţie aeriană
AI /AIM / SWIM Grupul pentru managementul sistemului de informare aeronautică
ASFSG Grupul de consultare în domeniul spectrului de frecvenţă în aviaţie
AOT Grupul pentru operaţiuni aeroportuare
TOD

Grupul de experţi pentru aspecte ale datelor de teren şi
obstacolare
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EUROCONTROL (cont.)
EAD SSG

Grupul de îndrumare pentru managementul bazei europene de
date aferente sistemului aeronautic de informare

CRCO Comitetul lărgit pentru tarife de rută
Colaborarea între părţile interesate din Europa (companii aeriene,
NETOPS furnizori de servicii de navigaţie aeriană, aeroporturi, autorităţi)
pentru eficientizarea cooperării şi a cadrului decizional
RSWG Grupul pentru siguranţa pistei
AFTCM - ODGG Grupul pentru dezvoltare şi operaţiuni
ALTE ORGANISME EUROPENE
AICI Europe Asociaţia profesională la nivel european a operatorilor de aeroport.
EAAP

Asociaţia europeană pentru promovarea studiului psihologiei în
domeniul aviaţiei

Prin activitatea depusă în cadrul organizaţiilor internaţionale - europene,
reprezentanţii AACR au contribuit atât la eforturile privind armonizarea la nivel
european a cerinţelor comune în scopul creşterii nivelului de siguranţă a zborului,
cât şi la promovarea la nivel internaţional a imaginii autorităţii de stat în domeniul
transporturilor şi a României.

*

*

*
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Strategia OACI de abordare a Programului Universal de
auditare a siguranţei aeronautice - USOAP, derulat în
rândul statelor sale membre, are în vedere ca, începând
din 2013, sistemul utilizat în perioada 2005-2010 pentru
supervizarea siguranţei (CSA - Comprehensive System
Approach) să fie înlocuit cu un sistem bazat pe o
metodologie proactivă şi predictivă de supervizare,
dezvoltată prin conceptul de monitorizare continuă (CMA
- Continuous Monitoring Approach). Pentru trecerea progresivă de la sistemul
CSA la sistemul CMA, prin Rezoluţia 37-5 a Adunării Generale OACI din
octombrie 2010, perioada 2011-2012 a fost declarată perioadă de tranziţie.
În contextul acestei abordări, continuând activitatea din 2011 pe parcursul anului
2012, s-au avut în atenţie o serie de obiective strategice privind siguranţa,
acţiunile desfăşurate având ca scop nu numai asigurarea unei activităţi
consistente şi eficiente pentru conformarea cu cerinţele Standardelor şi Practicilor
Recomandate (SARPs) conţinute în Anexele Convenţiei OACI de la Chicago, dar
şi respectarea responsabilităţilor asumate de România prin semnarea
Memorandumului de Înţelegere (MoU-CMA) din septembrie 2011. Astfel, pentru
perioada de tranziţie, au fost întreprinse următoarele activităţi prioritare:
-

supervizarea, revizuirea şi actualizarea Listelor de Verificare (CCsCompliance Checklists) aferente celor 16 Anexe de siguranţă, rezultatul
acestei activităţi materializându-se prin introducerea informaţiilor în sistemul
CC/EFOD şi atingerea unui procentaj general de conformare foarte apropiat
de 100%;

-

revizuirea şi actualizarea formularului privind activitatea aeronautică a
României (SAAQ-State Aviation Activity Questionaire);

-

actualizarea Planului de Acţiuni Corective (CAP Romania) cu toate
aspectele sale, in special asigurarea dovezilor obiective.

Din punct de vedere al siguranţei, documentele de mai sus furnizează elemente
semnificative pentru determinarea profilului de risc al României, asigurând
totodată managementul riscului, respectiv identificarea şi evaluarea factorilor de
risc, în scopul micşorării acestora până la un nivel acceptabil.
Totodată, aceastea reprezintă o parte componentă principală a mapei
documentelor suport pentru pregătirea şi susţinerea misiunii de validare USOAPCMA-ICVM, misiune planificată pentru România şi efectuată de către echipa
ICAO în perioada 24-30.10.2012, respectiv 02-06.12.2012.
În detaliu, activităţile efectuate de către AACR pentru coordonarea USOAP-CMA
au constat în:
-

monitorizarea continuă a îndeplinirii acţiunilor corective cuprinse în CAP
România, din zonele care intră în atribuţiile AACR (PEL, OPS, AIR, ANS şi
AGA), CIAS (AIG), respectiv ROMATSA (SAR);
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-

asigurarea unor serii de instruiri initiale şi recurente cu subiect USOAPCMA, efectuate de responsabilii desemnaţi pentru fiecare Anexa OACI în
parte;

-

postarea pe Intranet a prezentării instrumentelor de siguranţă (SAST-State
Aviation Safety Tools) specifice CMA şi a informaţiilor de siguranţă;

-

informarea continuă prin e-mail cu privire la legislaţia aplicabilă (ex. Doc.
9735/ Manualul Monitorizarii Continue – USOAP Continuous Monitoring
Manual CMM, ed. 3/2011), a Buletinelor Electronice dedicate CMA, a
materialului de ghidare şi îndrumare);

-

continuarea Introducerii diferenţelor prin sistemul CC/EFOD, cu asigurarea
revederii de calitate a acestora;

-

actualizarea şi completarea formularului de ţară (SAAQ), pentru asigurarea
la zi a tuturor elementelor cuprinse în acest formular;

-

pregătirea şi susţinerea misiunii de validare ICAO USOAP-CMA-ICVM în
perioadele 24-30.10.2012, respectiv 02-06.12.2012.
Sintetic, rezultatele misiunii CSA-ICVM, comparativ cu USOAP-CSA, sunt
prezentate mai jos, rezultatul din 2012 situând ROMÂNIA pe locul 4
(patru) în Europa, după Franţa, Marea Britanie şi Irlanda, respectiv pe
locul 10 (zece) pe plan mondial:

USOAP
CSA
2009

PEL
5%
CE 3
32%

OPS
19%
CE 4
37%

AIR
18%
CE 5
29%

AIG
46%
CE 6
22%

ANS
26%
CE 7
25%

AGA
37%
CE 8
40%

TOTAL

LEG
ORG
14%
29%
CE 1
CE 2
6%
16%
25% LEI

USOAP
CMA
2012
TOTAL

LEG
ORG
3,6%
7,1%
CE 1
CE 2
3%
4,8%
8,5% LEI

PEL
0,0%
CE 3
5,6%

OPS
3,7%
CE 4
23%

AIR
6,8%
CE 5
15,6%

AIG
29,9%
CE 6
1,9%

ANS
11,4%
CE 7
3,4%

AGA
3%
CE 8
20%

Alte activităţi efectuate de către AACR în sfera coordonării USOAP-CMA:
-

organizarea stagiului de practică pentru 10 de studenţi de la UPB –
Facultatea de Inginerie Aerospaţială, direcţia de aprofundare Inginerie şi
Management Aeronautic şi Air Navigation care a inclus o abordare în
detaliu a activităţilor specifice unui organism de supervizare a siguranţei
zborului, studenţilor fiindu-le prezentate cele mai semnificative aspecte
ale activităţii curente a AACR. Stagiul de practică a fost finalizat cu o
testare teoretică si o lucrare personală pentru fiecare student;

-

participarea la lucrările în plen ale sesiunilor Nr.189, 190 şi 191 ale
Comisiei de Navigaţie Aeriană OACI şi la informările curente pentru ANC
ale acestor sesiuni, precum şi la întâlnirile săptămânale ale
reprezentanţilor ţărilor membre UE, destinate coordonării acţiunilor
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acestor ţări în cadrul Consiliului OACI şi al Comisiei de Navigaţie
Aeriană. Rezultatele acestei participări au fost consemnate în rapoartele
către DG-DGAvC, către reprezentantul în Consiliul OACI din partea
Grupului de Rotaţie pentru Ţările din Europa Centrală şi de Est (CERG)
şi către reprezentantul oficial al României la OACI (ambasadorul
României la Ottawa);
-

prelucrarea internă a materialului prezentat în cadrul seminarului regional
organizat de către OACI EUR/NAT Biroul Regional Paris, în perioada 0509.12.2011, dedicat reponsabililor cu siguranţa (NCMC) din ţările
arondate acestui birou regional.

*

*

*
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Accesul la informaţiile cu caracter public
AACR este o instituţie de interes public naţional, singura din Romania cu acest
statut, având misiunea AACR este de a pune la dispoziţia societăţii civile, la
solicitare, anumite informaţii de interes public din domeniile de activitate aflate în
responsabilitatea AACR. ce funcţionează sub autoritatea MTI. Ca urmare, regia a
derulat o activitate susţinută de comunicare cu publicul – persoane fizice sau
juridice, atât prin intermediul site-ului oficial actualizat permanent, cât şi prin
corespondenţa electronică sau poştală. Această activitate s-a desfăşurat în baza
Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi a Legii nr
677/2001 privind protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a
acestora, a „Ghidului privind obţinerea informaţiilor de interes public de către terţi”
aprobat prin Decizia Directorului General nr D.454/2012 şi a prevederilor
generale ale legislaţiei incidente în domeniu.
AACR a abordat o politică de comunicare echidistantă faţă de publicul care i s-a
adresat, acordând o atenţie deosebită relaţiei cu mass–media, prin furnizarea cât
mai promptă a răspunsurilor la solicitările venite din partea acesteia, printr-un
dialog interactiv cu aceasta şi, totodată, prin elaborarea şi transmiterea unor
articole de tipul dreptul la replică, în situaţiile care au reclamat acest lucru.
Printr-o atitudinea profesională de maximă exigenţă, manifestată în redactarea şi
elaborarea informaţiilor furnizate, AACR a urmărit să contribuie la informarea
obiectivă a celor care i s-au adresat, contribuind astfel la o mai bună cunoaştere
a conceptului ce constituie esenţa preocupărilor instituţiei, respectiv supervizarea
siguranţei zborului în aviaţia civilă din România. Astfel, pe parcursul anului 2012,
AACR a întocmit 96 de documente ca răspuns la: sesizări şi reclamaţii (28),
solicitări mass-media (13), solicitări de informaţii cu caracter public (55).
Audit Public Intern
Activitatea de audit public intern se desfăşoară în conformitate cu Legea
672/2002, a Normelor proprii de organizare şi funcţionare, avizate de Direcţia
Audit Public Intern din Ministerul Transporturilor în data de 28.09.2004, aprobate
prin Hotărârea Nr. 10 a CA al AACR din data de 25.10.2004 şi actualizate în data
de 05.04.2007.
În activitatea de audit intern, AACR urmează principiile fundamentale pe care
auditorii interni sunt obligaţi să le respecte: integritatea, independenţa şi
obiectivitatea, confidenţialitatea, competenţa profesională şi neutralitatea politică,
acestea asigurând mai ales independenţa necesară pentru ca evaluările
efectuate şi disfuncţiile constatate să fie obiective, iar recomandările formulate
pentru soluţionarea acestora să fie cât mai adecvate.
În anul 2012, activitatea de audit public intern a AACR desfăşurată în perioada
2010-2011 a fost supusă unei misiuni de evaluare efectuată de Serviciul Audit din
cadrul MTI, raportul de evaluare concluzionând următoarele: Auditul public intern
la nivelul AACR este organizat şi funcţionează corespunzător, punctele slabe
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remarcate de evaluator nefiind în măsură să împiedice realizarea scopurilor
acestei activităţi.
Pe parcursul anului 2012, activităţile API au constat din:
-

elaborarea Planului strategic/ multianual pentru perioada 2012-2014,
aprobat, care cuprinde toate activităţile AACR, misiunile de audit
planificate conţinând misiuni de asigurare, de consiliere şi de evaluare a
sistemelor de control intern/ managerial; planificarea misiunilor de audit
s-a realizat având în vedere gradul de risc al fiecăreia, având prioritate
cele cu risc mare;

-

elaborarea, cu respectarea structurii standard, a Planului de audit intern
pe anul 2012, aprobat de Directorul General al AACR; obiectivele,
activităţile şi operaţiunile cuprinse în plan au fost stabilite având în vedere
principiile generale, precum şi criteriile semnal de întocmire, în
conformitate cu precizările OMFP Nr. 38/15.01.2003 pentru aprobarea
Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern,
modificat şi completat prin Ordinul Nr. 423/15.03.2004, precum şi cu
specificul activităţii pe care o desfăşoară AACR;

-

elaborarea şi aprobarea procedurii interne PI – AI –EPA: Elaborarea
Planului multianual/anual de audit public intern;

-

îndeplinirea de 100% a planului de audit intern, fără să fi fost necesară
vreo actualizare a planului de audit, astfel că cele patru misiuni
planificate, una de asigurare, doua misiuni de consiliere şi o misiune adhoc (două în domeniul financiar contabilitate, una în domeniul resurse
umane si una în domeniul juridic) au fost realizate în totalitate; principala
modalitate de realizare a urmăririi implementării recomandărilor formulate
a fost ,,Fişa de urmărire a recomandărilor”; pe baza monitorizării
implementării recomandărilor şi a răspunsurilor primite de la structurile
auditate, se apreciază că gradul de implementare a recomandărilor la
finele anului 2012 este de 90%.

În anul 2012 s-a realizat misiunea de consiliere - consultanţă privind
implementarea standardelor de control intern/managerial, având ca principal
obiectiv urmărit gradul de implementare a standardelor de control
intern/managerial în cadrul AACR, pe baza analizei chestionarelor de
autoevaluare completate de şefii compartimentelor.
Printre constatările efectuate se numără îmbunătăţirea implementării
standardelor de control intern/managerial în cadrul unor direcţii şi
servicii/compartimente independente, impunându-se a fi luate măsuri pentru
evidenţierea rolului sistemului de control intern/ managerial în structurile de
management ale AACR, prin activitatea Comisiei pentru monitorizarea,
coordonarea şi îndrumarea metodologică cu privire la sistemul propriu de control
intern/managerial.
Principala cauză a disfuncţiilor constatate o reprezintă neaplicarea uniformă a
standardelor de control intern/managerial la nivelul serviciilor/compartimentelor.
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În cazul misiunilor de asigurare realizate în anul 2012 s-a urmărit ca obiectiv
general desfăşurarea activităţilor auditate în conformitate cu prevederile legale şi
procedurile interne ale AACR. Prin recomandările formulate de auditorii interni şi
aprobate prin Rapoartele de audit de către Directorul General au fost rezolvate
anumite disfuncţionalităţi, aceasta contribuind la îmbunătăţirea activităţilor
auditate.
În cadrul misiunilor de audit realizate în anul 2012 (asigurare, consiliere, ad-hoc)
s-a urmărit organizarea şi evaluarea sistemului de control intern, precum şi
propuneri privind îmbunătăţirea controlului intern.
Ca urmare a misiunilor de audit realizate, prin evaluarea procesului de
management al riscurilor şi evaluarea sistemului de control intern, activitatea de
audit public intern a contribuit la adăugarea de valoare regiei.
În cazul misiunii de consiliere având ca temă ,,Sistemul de control
intern/managerial” şi a misiunii ad-hoc cu tema ,,Evaluarea activităţii
Compartimentului intern de prevenire şi protecţie” s-a avut în vedere ca obiectiv
de audit evaluarea procesului de management al riscurilor implementat la nivelul
structurilor auditate.
Prin recomandările făcute, respectiv inventarierea riscurilor pe activităţi şi
desemnarea unui responsabil pentru fiecare compartiment care are obligaţia
gestionării evidenţei riscurilor şi a Planurilor de măsuri, precum şi desemnarea
unui responsabil la nivelul AACR pentru gestionarea evidenţei riscurilor şi a
Planurilor de măsuri, se apreciază că auditul intern a contribuit la îmbunătăţirea
procesului de management al riscurilor.
Au fost transmise tuturor structurilor din cadrul AACR, chestionarele de
autoevaluare pentru a fi completate. Având la bază datele, informaţiile şi
constatările rezultate din operaţiunea de autoevaluare a stadiului implementării
sistemului de control intern/managerial din cadrul AACR şi asumarea de către
şefii de servicii/compartimente a realităţii datelor, informaţiilor şi constatărilor
înscrise în acesta, s-a întocmit Situaţia sintetică a rezultatelor evaluării
implementării standardelor de control intern/managerial, în urma analizelor
efectuate, desprinzându-se următoarele concluzii:
-

îmbunătăţirea implementării standardelor de control intern/managerial în
cadrul unor direcţii şi servicii/ compartimente independente;

-

necesitatea luării de măsuri pentru evidenţierea rolului SCIM în structurile
de management ale AACR, prin activitatea Comisiei pentru monitorizarea,
coordonarea şi îndrumarea metologică cu privire la sistemul propriu de
control intern/managerial.

În cadrul AACR, s-a manifestat un interes constant privind operaţionalizarea unui
sistem de control intern/ managerial capabil să ofere informaţii relevante asupra
unor elemente sensibile cu potenţial de risc semnificativ, ce pot influenţa gradul
de îndeplinire a obiectivelor regiei. Managementul AACR manifestă o tendinţă în
a aprecia sistemul de control intern/managerial, ca funcţionând într-un cadru
organizatoric distinct de sistemul de management practicat în mod curent în
regie, iar auditul public intern, prin rapoartele misiunilor din anul 2012, a contribuit
la acest fapt.
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În 2012, activitatea de audit public intern a avut o contribuţie semnificativă la
îmbunătăţirea sistemului decizional, oferind consiliere şi consultanţă pe tot
parcursul anului pentru aspectele care ţin de domeniul său de competenţă.
Activitatea de audit public intern, promovată printr-o abordare bazată pe implicare
şi o colaborare mai strânsă cu managementul AACR, a condus la o mai bună
gestiune a riscului, a controlului şi a proceselor de administrare.
Control financiar de gestiune
Pe parcursul anului 2012, obiectivele Controlului financiar de gestiune Is-au
realizat pe baza Planurilor de control semestriale, aprobate cu Nr.
36824/16.12.2011 şi 19783/21.06.2012, realizându-se astfel un număr de 25
acţiuni de verificare, control, informare şi planificare, cele mai multe constând în
verificarea:
-

deconturilor de deplasare în ţară şi străinătate;

-

modului de stabilire şi reţinere a garanţiilor gestionare, a existenţei
cazierului judiciar şi constituirii gestiunilor;

-

deciziilor de încadrare şi a Registrului general de evidenţă a salariaţilor
conform HG.161/2006,si HG.1094/2006;

-

respectării disciplinei financiare şi a exercitării Controlului Financiar
Preventiv în cadrul AACR;

-

respectării prevederilor CIM /CCM la nivel AACR;

-

activităţii parcului auto al AACR;

-

încasarilor şi plăţilor prin bancă/casierie şi a respectării disciplinei de casă;

-

situaţiei debitorilor şi creditorilor AACR;

-

gestiunili tichetelor de masa şi a acordării acestora, precum şi corelaţia
dintre foile colective de prezenţă şi borderourile de acordare;

-

stadiului de indeplinire a măsurilor stabilite în urma inventarierii anuale a
patrimoniului pe anul 2011;

-

elementelor de cheltuială a reparaţiei aeronavei de calibrare YR-CAA şi a
implicaţiilor economice ale acestora asupra activităţii prezente şi viitoare
de verificare din zbor a mijloacelor PNA-Tc;

-

şi informare a execuţiei bugetare a AACR RA la 9 luni calcul indicatori
economici;

-

de verificare inopinată a gestiunii casieriei unităţii (10 acţiuni),

la care se adaugă o acţiune cu caracter metodologic, operaţional şi informal
legată de Propuneri sau modificări de atribuţii în domeniul controlului financiar de
gestiune (CFG) şi două acţiuni de planificare, conform legii, a activităţii CFG.
Neconformităţile şi deficienţele constatate au fost aduse la cunoştinţa factorilor
responsabili prin acte de control încheiate, note sau rapoarte de informare.
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Securitatea şi sănătatea în muncă
În cursul anului 2012, activităţile AACR în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă s-au concretizat astfel:
-

elaborarea Tematicii privind instruirea salariaţilor din cadrul AACR în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, difuzată către compartimentele
funcţionale din AACR, postată pe zona de informare internă;

-

elaborarea Fişelelor de identificare a factorilor de risc profesional pentru
salariaţii AACR;

-

elaborarea proiectului de Regulament privind uniformele de serviciu,
forma, însemnele specifice şi modul de acordare a acestora, sub formă de
procedură, PI – RU – USR (în proces);

-

demararea şi achiziţionarea serviciilor de medicina muncii conform HG
355/ 2007 şi a procedurii interne de achiziţii pentru personalul din cadrul
AACR;

-

demararea şi supravegherea desfăşurării examenului medical de medicina
muncii pentru personalul din cadrul AACR în conformitate cu prevederile
Contractului de prestări servicii medicina muncii încheiat cu SC ANIMA
SA;

-

verificarea efectuării instruirii periodice la locul de muncă de către
conducătorii locurilor de muncă conform tematicilor transmise, la
intervalele stabilite, conform Instrucţiunilor proprii pentru aplicarea
normelor de securitate şi sănătate în muncă;

-

efectuarea instruirii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru
lucrătorii din unităţile din exterior care desfăşoară activităţi pe bază de
contract de prestări servicii, repectiv pentru: SC UTI FACILITY
MANAGEMENT S.A., S.C. Compania de pază SHELTER SECURITY SRL
şi S.C. HERA CLEANING SRL;

-

efectuarea instruirilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru
elevii aflaţi în stagiu de practică;

-

demararea actualizării lucrării de „Identificare şi evaluare a riscurilor de
accidentare şi îmbolnăvire profesională la locurile de muncă din cadrul RA
Autoritatea Aeronautic Civilă Română”.

Activităţile desfăşurate în domeniul Securităţii şi sănătăţii în muncă au fost
planificate, organizate şi efectuate astfel încât să se respecte prevederile Legii nr.
319/2006 şi HG nr. 1425/2006 - actualizat HG nr. 955/2010, pentru asigurarea
desfăşurării activităţilor în condiţii de risc minim şi pentru protejarea vieţii şi
sănătăţii salariaţilor.

*

*

*
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Juridic
Pe parcursul anului 2012, activitatea AACR specifică domeniului juridic s-a
concretizat în:
-

reprezentarea instituţiei în faţa organelor judiciare în dosare ce au ca
obiect procedura insolvenţei, litigii de muncă, litigii de contencios
administrativ, litigii de drept civil, cauze penale;

-

formularea apărării în cauzele de pe rolul instanţelor judecătoreşti în care
AACR este parte;

-

formularea apărării AACR (note, puncte de vedere) în cauzele
reprezentate de case de avocatură;

-

întocmirea actelor necesare în faza executării silite în vederea recuperării
creanţelor;

-

urmărirea buletinului insolvenţei în vederea recuperării creanţelor de la
debitorii AACR;

-

recuperarea creanţelor de la debitorii AACR prin convocări la conciliere,
acţionarea în instanţă;

-

întocmirea rapoartelor privind trecerea pe costuri a debitelor care nu mai
pot fi recuperate şi supunerea lor spre aprobarea CA;

-

participarea în procesul achiziţiilor publice, concretizată prin avizarea
notelor justificative, participarea la procedurile de achiziţie în calitate de
membri în comisiile de evaluare a ofertelor şi stabilirea ofertelor
câştigătoare;

-

negocierea, redactarea şi semnarea contractelor generatoare de cheltuieli
(contracte de achiziţii, de prestări de servicii, de şcolarizare, de
sponsorizare, de handling şi celelalte contracte încheiate de AACR cu
terţi);

-

avizarea şi semnarea contractelor aducătoare de venituri;

-

negocierea, redactarea şi semnarea ori avizarea şi semnarea actelor
adiţionale la contractele încheiate de AACR cu terţi;

-

avizarea „Protocolului privind crearea sistemului IMI S NET” încheiat cu
Ministerul Afacerilor Europene, în scopul implementării obligaţiei de
cooperare administrativă cu autorităţi similare din statele membre UE şi
AELS, prin intermediul unui sistem electronic, în temeiul Directivei nr.
2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieţei interne

-

avizarea
„Protocolului de colaborare” încheiat cu Centrul Naţional
România Digitală care are ca obiect principal transpunerea anumitor
proceduri şi formalităţi în domeniile operaţiuni zbor şi aeroporturi care
aparţin AACR în Punctul de Contact Unic (PCU) electronic, pentru a fi
accesate de la distanţă prin mijloace electronice şi publicarea şi
actualizarea informaţiilor cu privire la înregistrarea/autorizarea în domeniul
aeronautic civil, precum şi a formalităţilor şi a procedurilor de
înregistrare/autorizare din acest domeniu, în cadrul PCU electronic.
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-

avizarea acordului Danube FAB şi a memorandumului de colaborare cu
SESAR JU;

-

avizarea convenţiilor încheiate de AACR cu operatori aerieni certificaţi;

-

avizarea/redactarea actelor juridice ce constituie corespondenţa AACR cu
terţi (avize, răspunsuri la petiţii, etc.);

-

avizarea solicitărilor privind înmatriculări/radieri ale aeronavelor civile
în/din Registrul unic de înmatriculare al aeronavelor civile; avizarea
modificărilor certificatelor de înmatriculare a aeronavelor civile la solicitările
proprietarilor ori deţinătorilor de aeronave înmatriculate în registrul unic de
înmatriculare a aeronavelor civile;

-

avizarea cererilor şi analizarea documentaţiei subsidiare privind înscrierea
primară a sarcinilor instituite pentru aeronavele civile sau modificarea stării
sarcinilor aeronavelor civile în vederea înregistrării în Registrul Foilor de
Sarcini;

-

avizarea autorizaţiilor emise de AACR pentru agenţii economici ce
efectuează diverse activităţi în domeniul aeroportuar (handling, construcţii
etc.);

-

avizarea autorizaţiilor emise de AACR pentru aerodromuri;

-

avizarea actelor ce constituie refuzul AACR de a emite avizele de
specialitate pentru ridicarea de imobile în zonele grevate de servituţi
aeronautice;

-

avizarea autorizaţiilor de punere în serviciu şi exploatare a echipamentelor
PNA-Tc (CNS);

-

avizarea
deciziilor
reprezentând
suspendări/revocări
ale
certificatelor/autorizaţiilor de operatori aerieni ori ale documentelor
individuale de certificare;

-

avizarea deciziilor privind angajări în cadrul AACR, modificări, suspendări
ori încetări ale contractelor individuale de muncă şi alte asemenea
documente aferente domeniului resurse umane;

-

participarea la negocierile CCM, în comisii de disciplină, în comisii de
evaluare profesională, la consultări etc.

-

îndeplinirea formalităţilor necesare înscrierii menţiunilor la ONRC privitoare
la persoane împuternicite/administratori;

-

îndeplinirea activităţii de administrator în cadrul platformei Punctul de
Contact Unic (PCU) electronic;

-

îndeplinirea activităţii de utilizator al sistemului de informare al pieţei
interne – IMI, cu drepturi de administrare a datelor AACR şi cu drepturi de
gestionare şi vizualizare a cererilor;

-

avizarea şi semnarea proiectelor de reglementări elaborate de AACR în
domeniul specific de activitate;
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-

acordarea asistenţei de specialitate compartimentelor AACR, concretizată
prin avize, opinii legale;

-

utilizarea sistemului de informare al pieţei interne – IMI, cu drepturi de
administrare a datelor AACR şi cu drepturi de gestionare şi vizualizare a
cererilor;

-

configurarea procedurilor în platforma PCU (Punctul de contact unic)
electronic;

-

completarea notificării ANSPDCP pentru prelucrarea datelor cu caracter
personal;

-

întocmirea Ghidului pentru exercitarea drepturilor prevăzute de Legea nr.
677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date – publicat pe pagina de
web a AACR;

-

întocmirea Instrucţiunilor interne de aplicare a Legii nr.677/2001 pentru
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
şi libera circulaţie a acestor date – postat pe zona de informare internă;

-

întocmirea Ghidului pentru obţinerea informaţiilor de interes public –
publicat pe pagina de web a AACR;

-

actualizarea capitolului Legislaţie naţională din cadrul zonei de informare
internă;

-

întocmirea tabelului legislativ necesar pentru pregătirea misiunii de
validare ICVM pentru România;

-

participarea la programe de pregătire organizate în ţară pe domenii de
specialitate juridică, în vederea perfecţionării profesionale;

-

asigurarea, la cerere, a consultanţei de specialitate direcţiilor/
compartimentelor din AACR, în legătură cu încheierea, derularea sau
încetarea angajamentelor juridice ale acesteia;

-

punerea la dispoziţia celor interesaţi a întregii documentaţii juridice
disponibile, necesară elaborării sau adoptării oricărui angajament al
AACR.

*

*

*
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Administrativ
Pe parcursul anului 2012, activităţile în domeniul administrativ au fost planificate,
organizate şi realizate după cum urmează:
-

administrarea, gestionarea, relocarea organizatorică şi păstrarea în
condiţiile prevăzute de lege, a bunurilor AACR achiziţionate până şi după
trecerea lor în consum. În acest sens s-a asigurat întocmirea permanentă
a documentelor justificative de relocare a bunurilor: BT, BR, BP, BC, MFT,
MFP şi MFR;

-

inventarierea bunurilor din sediul AACR:
 finalizarea inventarierii aferente anului 2011, conform DDG nr.
D847/08.09.2011, finalizată cu Procesul Verbal Nr. 3433/31.01.2012;
 declanşarea inventarierii aferente anului 2012, conform DDG Nr.D
992/08.11.2012, cu termen de finalizare în 07.04.2013;
 colaborarea pentru încheierea acţiunilor de predare-primire către SC
Remat Holding Bucureşti a bunurilor aparţinând AACR aprobate la
casare, conform Proceselor Verbale Nr. 34463/13.11.2012 şi Nr.
24907/14.08.2012;
 donarea către Aeroclubul Romaniei a mai multor bunuri care au
aparţinut AACR, ca urmare a Hotărârii nr. 4 a CA adoptată cu Nr.
15542/14.05.2012 şi în baza Contractului de donaţie nr.
31294/17.10.2012 şi Procesului Verbal Nr. 31392/18.10.2012;

-

calculul şi transmiterea (lunar) la Administraţia Fondului de Mediu, a
Declaraţiei pentru Fondul de Mediu aferentă AACR (obligatorie pentru
persoanele juridice), referitoare la materiale şi deşeuri periculoase, toxice
sau poluante;

-

întocmirea raportărilor statistice solicitate de INS, respectiv cercetări
statistice E01, TIC, INOV şi AS;

-

întocmirea NIR şi PVR cu punere în funcţiune pentru bunurilor materiale
şi a imobilizărilor, în conformitate cu DDG Nr. D 544/23.07.2009;

-

asigurarea activităţii de evidenţă, păstrare şi distribuire a cartelelor de
acces/pontaj a angajaţilor şi a celor de acces a vizitatorilor în AACR, în
conformitate cu regulamentele şi dispoziţiile interne;

-

gestionarea deşeurilor colectate selectiv (plan de măsuri, registru
rapoarte de predare, centralizare) conform legislaţiei în vigoare;

-

iniţierea şi finalizarea procedurilor (raport de finanţare, cereri de ofertă şi
studiul acestora, caiet de sarcini, încheiere de contract) pentru:
 asigurarea serviciilor de pază şi securitate a sediului AACR;
 asigurarea serviciilor de curăţenie a sediului AACR;
 încheierea asigurărilor pentru clădire şi bunuri AACR, tip acoperire;
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 realizarea studiului şi proiectului tehnic pentru eliminarea infiltraţiilor
în subsolul clădirii AACR, zona sală fitness; realizarea fazei 1 din
proiectul de eliminare a infiltraţiilor din subsolul clădirii prin adoptarea
de soluţii noi de impermeabilizare şi îmbunătăţirea condiţiilor din
vestiarele aferente;
 realizarea studiului de execuţie pentru reabilitarea împrejmuirii
sediului AACR, zona DN1 şi str.Graţioasă;
 igienizarea generală a clădirii AACR, zugrăveli şi vopsitorii interioare;
 reabilitarea machetelor de avioane din atriumul clădirii AACR;
 realizarea firmelor luminoase cu sigla AACR prin adoptarea unei
soluţii economice şi ecologice, iluminare cu banda LED; reabilitarea
faţadei şi firmei luminoase distruse de incendiu;
 asigurarea serviciilor de service pentru echipamentele din sala fitness
a AACR;
-

urmărirea şi recepţionarea, în totalitate (lunar), a îndeplinirii contractelor
de prestări servicii pentru: întreţinerea instalaţiilor electrice şi sanitare, a
sistemului SMS şi a sistemelor de alarmare, a generatorului electric
pentru situaţii de urgenţă, a centralei termice, chilerelor, curăţenie şi
transport deşeuri, ascensor (revizii, reparaţia anuala şi autorizare ISCIR),
pază (regulament şi avizare plan de pază), sigle şi logotipuri etc., cu
atenţie deosebită la realitatea consumurilor de piese schimb şi materiale;

-

defalcarea cheltuielilor AACR/SNAIA (lunar), facturate pentru consumuri,
chirii şi/sau servicii întreţinere a facilităţilor proprii;

-

asigurarea activităţii de evidenţă, păstrare şi coordonare a arhivei AACR,
în conformitate cu dispoziţiile legale în materie, precum şi colaborarea cu
specialiştii din cadrul Arhivelor Naţionale;

-

primirea documentelor în vederea arhivării de la structurile funcţionale ale
AACR şi întocmirea a peste 500 de documente intrare-ieşire din arhiva
AACR, conform legislaţiei în vigoare.

Achiziţii publice
În domeniul achiziţiilor publice, pe parcursul anului 2012, au fost asigurate
următoarele activităţi:
- derularea procedurilor de achiziţie publică (note justificative, fişe de date,
formulare, anunţuri de participare/invitaţii de participare/anunţuri de
atribuire publicate în SEAP, adrese către MFP – Unitatea pentru
coordonarea şi verificarea achiziţiilor publice în vederea demarării
procedurilor de achiziţie, decizii comisii de evaluare, declaraţii de
confidenţialitate şi imparţialitate pentru membrii comisiilor, procese verbal
de deschidere oferte, procese verbale şedinţe comisie de evaluare,
rapoarte de atribuire, comunicări rezultate etc.): 7 proceduri de cerere de
ofertă, din care 1 nefinalizată şi 2 anulate; 3 proceduri de negociere fără
publicarea prealabilă a unui anunţ de participare; 2 etape finale de
licitaţie electronică;
______________________________________________________________________________________
Raport Anual
2012
72

Autoritatea Aeronautică
All Together, Serving
Civiă Română
Civil Aviation!
_____________________________________________________________________________

- întocmirea Programului Anual al Achiziţiilor Publice pentru anul 2012 la
nivelul AACR, precum şi a Detalierii Programului Anual al Achiziţiilor
Publice, pe baza propunerilor compartimentelor funcţionale din cadrul
AACR;
- actualizarea Procedurii interne privind desfăşurarea achiziţiilor publice de
produse, servicii, lucrări efectuate de AACR;
- execuţia Programului Anual al Achiziţiilor Publice pentru anul 2012;
- participarea în cadrul comisiilor de evaluare a ofertelor;
- organizarea activităţilor/lucrărilor comisiilor de evaluare a ofertelor pentru
procedurile de achiziţie publică;
- raportarea săptămânală privind programarea şedinţelor de deschidere
aferente unor proceduri de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
- raportarea lunară privind stadiul derulării procedurilor de achiziţie publică
privind realizarea de obiective de investiţii;
- raportarea anuală ANRMAP privind achiziţiile publice efectuate de către
AACR în anul 2012;
- raportarea bilunară privind execuţia procedurilor cuprinse în Programul
Anual al Achiziţiilor Publice;
- notificarea ANRMAP semnare contracte conform ordin nr. 136/06.04.2012;
- efectuarea a 450 achiziţii directe prin SEAP;
- întocmirea şi păstrarea dosarelor de achiziţie aferente procedurilor
atribuite de AACR;
- avizarea a peste 500 de referate de necesitate conform PAA aprobat.
Domeniul ITC
Activităţile derulate de AACR în domeniul IT au fost următoare:
-

suport IT pentru utilizatorii reţelei de calculatoare din AACR, precum şi
coordonarea şi supravegherea serviciilor de suport tehnic asigurate de
societatea comercială specializată în acest domeniu, în baza contractului
existent de prestări servicii de reparaţii şi întreţinere echipament
informatic;

-

asigurarea funcţionării tuturor echipamentelor IT din dotarea AACR la
parametri nominali, conform documentaţiei tehnice specifice fiecărui
echipament, urmărirea efectuarea reviziilor, întreţinerii şi îndeplinirea altor
prevederi, conform contractelor de service încheiate cu societăţile
comerciale specializate în acest tip de servicii;

-

validarea solicitărilor legate de achiziţii pentru elemente de IT;

-

mentenanţa şi exploatarea copiatoarelor XEROX pentru efectuarea de
multiplicări de documente, scanare şi imprimare la nivelul AACR, prin
personal specializat la nivelul regiei sau prin suport contractat
service/piese schimb;
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-

asigurarea colaborării cu terţe firme pentru rezolvarea diverselor situaţii
care implică infrastructura IT a AACR (recuperare date, service
echipamente);

-

demararea procedurilor de achiziţii pentru implementarea strategiei de
dezvoltare IT&C a AACR, având la bază auditurile IT efectuate de către
STS;

-

Finalizarea etapei I din planul de securizare/modernizare a reţelei de
date a AACR propus de către STS prin: instalarea şi configurarea unui
router firewall CISCO ASA; separarea zonelor în reţeaua locală Intranet,
zona DMZ (destinată serverelor cu acces public) şi Zona Publică Internet;

-

începerea etapei II din planul de securizare/modernizare a reţelei de
date a AACR propus de către STS prin: reducerea numărului fizic de
servere prin implementarea unei infrastructuri bazată pe virtualizare şi
consolidarea sistemelor fizice actuale şi viitoareîintr-o singură platformă
hardware; demararea şi execuţia procedurilor de achiziţie pentru Storage
Extern conectat pe Fibre Channel pentru stocarea bazelor de e-mail şi a
maşinilor virtuale;

-

migrarea serverului de email şi a utilizatorilor la Microsoft Exchange
2010;

-

demararea şi execuţia procedurilor de achiziţie pentru aplicaţie antivirus
şi antispam pentru serverul de email Exchange 2010 şi instalarea,
configurarea şi mentenanţa acestuia;

-

instalarea aplicaţiilor TOMS şi SMIS pentru testarea lor de către direcţiile
de specialitate din AACR;

-

elaborarea proiectului de buget multianual pentru anii 2013-2016 privind
infrastructura IT&C a AACR;

-

elaborarea necesarului de infrastructura IT şi integrarea acestuia în PAA;

-

supravegherea, urmărirea funcţionării
monitorizare, securitate a reţelei;

-

demararea proceselor de aplicare a obiectivelor propuse în domeniul IT;
participarea activă la procesul de achiziţie de echipamente, componente
și aplicații software;

-

demararea procedurilor de standardizare şi monitorizare a activităţilor în
domeniul IT;

-

colaborarea internă în scopul rezolvării anumitor probleme sau pentru
elaborarea unor strategii comune.

serverelor

-

prevenţie,

Mijloacele de transport din dotarea AACR
-

Asigurarea activităţilor necesare asigurarea şi menţinerea acestora la un
nivel corespunzător cerinţelor de funcţionalitate şi siguranţă a circulaţiei
pe drumurile publice, prin efectuarea reviziilor tehnice periodice,
reparaţiilor accidentale, inspecţii tehnice periodice;
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-

întocmirea documentaţiei şi obţinerea ecusoanelor pentru accesul
autoturismelor AACR la AIHC Otopeni (parcarea Acces Oficiali) şi la MTI
(parcarea principală);

-

asigurarea şi punerea la dispoziţie a mijloacelor auto în vederea
transportului inspectorilor la anchete, incidente şi/sau a delegaţiilor
oficiale din străinătate şi/sau din ţară în cazul misiunilor de protocol;

-

încheierea contractelor de asigurări de răspundere civilă auto tip RCA,
cât şi poliţe de asigurare facultative pentru autoturisme tip CASCO, în
conformitate cu OUG 34/2006 cu completările şi modificările ulterioare;

-

asigurarea autoturismelor de serviciu la MTI.

Activităţile destinate situaţiilor de urgenţă:


elaborarea, aprobarea şi aducerea la cunoştinţă a Tematicii privind
instruirea salariaţilor din cadrul AACR în domeniul situaţiilor de urgenţă în
cursul anului 2012;



asigurarea măsurilor pentru dotarea cu mijloace tehnice de primă
intervenţie pentru apărarea împotriva incendiilor (au fost achiziţionate
furtunuri, ţevi de refulare, piese de natura PSI pentru asigurarea bunei
intervenţii în caz de incendiu);



asigurarea măsurilor de menţinere în stare bună de funcţionare, conform
parametrilor proiectaţi, a mijloacelor de detectare şi semnalizare
incendiu;



verificarea mijloacelor de primă intervenţie, respectiv a stingătoarelor tip
P6 (40 buc.), tip SM9 (15 buc.) şi tip P50 (1 buc.) aflate în dotarea AACR,
în baza contractului de asistenţă tehnică nr.18317/21.11.2002;



raportarea zilnică, începând cu data de 06.12.2012, către MTI a situaţiilor
de urgenţă apărute în activitatea AACR.

*

*

*
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De aproape două decenii, între AACR şi toţi cei ce activează în domeniul
aviaţiei civile, fie operatori aerieni, aeroporturi sau furnizori de servicii aeriene,
colaboratori sau parteneri, s-au stabilit strânse şi fructuoase relaţii de cooperare
care au adus satisfacţii profesionale tuturor părţilor.
Bilanţul general demonstrează că şi pe parcursul anului 2012 am parcurs
împreună paşi definitorii pentru aviaţia română care au adus rezultate unanim
recunoscute de structurile europene şi internaţionale cu responsabilităţi în
domeniul transportului aerian civil.
Bilanţul sintetic al activităţilor desfăşurate de Autoritatea Aeronautică Civilă
Română în anul 2012 se reflectă în rezultatele pozitive ale evaluărilor efectuate
în România de OACI – Coordinated Validation Mission şi de AESA – Safety
Assessment of Foreign Aircraft, precum şi în rezultatele auditului Germanisher
Lloyd Systems Certification efectuat în vederea certificării sistemului de
management al calităţii din Autoritatea Aeronautică Civilă Română în
conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2008.
Toate acestea au contribuit la creşterea competitivităţii Autorităţii
Aeronautice Civile Române, au adăugat valoare tuturor activităţilor care i-au fost
desemnate şi au îmbunătăţit imaginea aviaţiei civile române pe plan naţional şi
internaţional.
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