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Abrevieri 

Reg. 376 = Regulamentul (UE) nr. 376/2014 privind raportarea, analiza și 

acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviație civilă, 

AT376 = Instrumentul de evaluare a implementării Reg. 376 

 

Instrucțiuni de completare 

(i) AT376 constă dintr-un un chestionar care cuprinde procesele ce trebuie 
implementate de către organizații, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
376/2014, și evaluarea modului în care aceste procese sunt implementate. 

(ii) Pentru fiecare proces analizat din AT376 se precizează articolul și alineatul 
din Reg. 376 în care acesta se regăsește. 

(iii) Autoevalurea fiecărui proces analizat de către organizație se face prin 
încadrarea acestuia în una sau mai multe din următoarele categorii:  

 P = Prezent – există dovezi că procesul analizat este documentat în 
cadrul organizației; 

 A = Adecvat – procesul analizat este corespunzător ținând cont de 
amploarea, natura și complexitatea activității organizației evaluate și de 
riscurile inerente acestei activități; 

 Op = Operațional – există dovezi că procesul analizat este utilizat și 
produce efecte; 

 Ef = Efectiv – există dovezi că procesul analizat își atinge scopul 
propus și are un impact pozitiv asupra siguranței  

(iv) Încadrarea în categorii se face în mod progresiv (P – A – Op – Ef), în sensul 
în care încadrarea într-o categorie superioară se poate face numai după 
încadrarea în categoriile precedente.  

 

 

 

  

(v) Justificarea modului de autoevaluare a fiecărui proces analizat se face 
prin anexarea la formularul de autoevaluare a dovezilor obiective, care 
pot fi: proceduri, documentații, rapoarte, minute, procese verbale, 
înregistrări, etc. 
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SPAȚIU LĂSAT INTENȚIONAT LIBER 
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Art. 4 – Raportarea obligatorie 

Nr. 
crt. 

Articol Reg. 376/2014 Evaluare 

1. 4.(2) – Organizația a instituit un sistem de raportare 
obligatorie pentru a facilita colectarea de informații 
detaliate privind evenimentele menționate la art. 4 
alin.(1) din regulament. 

P A Op Ef 

    

2. 4.(6) – Persoanele fizice enumerate raportează 
evenimentele menționate la alineatul (1) prin 
intermediul:  

a) sistemului instituit în conformitate cu alineatul 
(2) de organizația care a angajat, a contractat 
sau a utilizat serviciile raportorului; sau, 
alternativ, 

b) prin intermediul sistemului instituit în 
conformitate cu alineatul (3) de AIAS sau de 
statul care a eliberat, validat sau convertit 
licența de pilot, sau prin intermediul sistemului 
instituit în conformitate cu alineatul (4) de 
agenție. 

P A Op Ef 

    

3. 4.(8) – Organizația raportează AIAS informațiile 
detaliate privind evenimentele colectate conform 
alineatului (2) din prezentul articol, în cel mai scurt 
timp posibil și în orice caz în interiorul perioadei 
stabilite prin regulament. 

P A Op Ef 
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Art. 5 – Raportarea voluntară 

Nr. 
crt. 

Articol Reg. 376/2014 Evaluare 

4. 5.(1) – Organizația a instituit un sistem de raportare 
voluntară pentru a facilita colectarea:  

a) informațiilor detaliate privind evenimentele 
care pot să nu fie captate prin sistemul de 
raportare obligatorie;  

b) alte informații legate de siguranță care sunt 
percepute de raportor ca fiind un pericol real 
sau potențial pentru siguranța aviației. 

P A Op Ef 

    

5. 5.(4) – Sistemele de raportare voluntară sunt utilizate 
pentru facilitarea colectării de informații detaliate cu 
privire la evenimente și informații legate de siguranță:  

a) a căror raportare nu este obligatorie în temeiul 
articolului 4 alineatul (1);  

b) raportate de către persoane care nu sunt 
enumerate la articolul 4 alineatul (6). 

P A Op Ef 

    

6. 5.(6) –Organizația raportează cu promptitudine către 
AIAS informațiile detaliate privind evenimentele și 
alte informații legate de siguranță care au fost 
colectate în temeiul alineatului (1) din prezentul 
articol și care pot presupune un risc real sau potențial 
pentru siguranța aviației. 

P A Op Ef 
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Art. 6 – Colectarea și stocarea informațiilor 

Nr. 
crt. 

Articol Reg. 376/2014 Evaluare 

7. 6.(1) – Organizația a desemnat una sau mai multe 
persoane care să gestioneze în mod independent 
colectarea, evaluarea, prelucrarea, analiza și 
stocarea informațiilor detaliate privind evenimentele 
raportate în temeiul articolelor 4 și 5.  

Gestionarea rapoartelor este realizată pentru a se 
preveni utilizarea informațiilor în alte scopuri decât 
siguranța și asigură în mod corespunzător 
confidențialitatea identității raportorului și a 
persoanelor menționate în rapoartele de eveniment 
în vederea promovării unei „culturi juste”. 

P A Op Ef 

    

8. 6.(5) – Organizația stochează într-una sau mai multe 
baze de date rapoartele de eveniment elaborate pe 
baza informațiilor detaliate privind evenimentele 
colectate în temeiul articolelor 4 și 5. 

P A Op Ef 
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Art. 7 – Calitatea și conținutul rapoartelor de eveniment 

Nr. 
crt. 

Articol Reg. 376/2014 Evaluare 

9. 7.(1) – Rapoartele de eveniment menționate la 
articolul 6 conțin cel puțin informațiile enumerate în 
anexa I. 

P A Op Ef 

    

10. 7.(2) – Rapoartele de eveniment menționate la 
articolul 6 alineatul (5) includ o clasificare a riscului 
evenimentului în cauză.  

P A Op Ef 

    

11. 7.(3) – Organizația a instituit proceduri de verificare a 
calității datelor în vederea îmbunătățirii coerenței 
datelor, în special între informațiile colectate inițial și 
raportul stocat în baza de date. 

P A Op Ef 

    

12. 7.(4) – Bazele de date menționate la articolul 6 
alineatul (5) utilizează formate care sunt:  

a) standardizate pentru a facilita schimbul de 
informații; și  

b) compatibile cu software-ul Eccairs și 
taxonomia ADREP. 

P A Op Ef 
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Art. 13 – Calitatea și conținutul rapoartelor de eveniment 

Nr. 
crt. 

Articol Reg. 376/2014 Evaluare 

13. 13.(1) – Organizația a elaborat o procedură pentru 
analizarea evenimentelor colectate în conformitate 
cu articolul 4 alineatul (2) și articolul 5 alineatul (1), 
pentru a identifica pericolele pentru siguranță 
asociate cu evenimentele sau grupurile de 
evenimente identificate.  

Pe baza respectivei analize, organizația a stabilit 
măsurile corective sau preventive corespunzătoare, 
necesare pentru îmbunătățirea siguranței aviației. 

P A Op Ef 

    

14. 13.(2) – Dacă, în urma analizei menționată la 
alineatul (1), organizația a identificat o măsură 
corectivă sau preventivă necesară pentru rezolvarea 
deficiențelor de siguranță a aviației, reale sau 
potențiale, aceasta:  

a) pune în aplicare măsura respectivă în mod 
prompt; și  

b) stabilește o procedură de monitorizare a 
punerii în aplicare și a eficacității acțiunii. 

P A Op Ef 

    

15. 13.(3) – Organizația comunică periodic angajaților săi 
și personalului contractual informații privind analiza și 
acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele 
pentru care sunt luate măsuri preventive sau 
corective. 

P A Op Ef 

    

16. 13.(4) Atunci când organizația identifică un risc real 
sau potențial pentru siguranța aviației ca urmare a 
analizei evenimentelor sau grupului de evenimente 
raportate în temeiul articolului 4 alineatul (8) și 
articolului 5 alineatul (6), aceasta transmite autorității 
competente a statului membru respectiv, în termen 
de 30 de zile de la data notificării evenimentului de 
către raportor, următoarele informații:  

a) rezultatele preliminare ale analizei efectuate în 
temeiul alineatului (1), dacă există; și  

b) orice măsură care urmează a fi luată în 
temeiul alineatului (2).  

Organizația raportează rezultatele finale ale analizei, 
atunci când sunt certe, imediat ce sunt disponibile și, 
în principiu, în termen de maximum trei luni de la 
data notificării evenimentului.  

P A Op Ef 
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Art. 15 – Confidențialitatea și utilizarea adecvată a informațiilor 

Nr. 
crt. 

Articol Reg. 376/2014 Evaluare 

17. 15.(1) – Organizația, în conformitate cu dreptul 
intern, au luat măsurile necesare pentru a garanta un 
nivel adecvat de confidențialitate pentru informațiile 
detaliate privind evenimentele pe care acestea le 
primesc în temeiul articolelor 4, 5 și 10.  

Organizația prelucrează date cu caracter personal 
numai în măsura în care acest lucru este necesar în 
scopul prezentului regulament și fără a aduce 
atingere actelor juridice naționale de punere în 
aplicare a Directivei 95/46/CE. 

P A Op Ef 

    

18. 15.(2) – Fără a aduce atingere dispozițiilor referitoare 
la protecția informațiilor privind siguranța de la 
articolele 12, 14 și 15 din Regulamentul (UE) nr. 
996/2010, informațiile provenite din rapoartele de 
eveniment sunt utilizate exclusiv în scopul pentru 
care au fost colectate.  

Organizația nu pune la dispoziție sau nu utilizează 
informațiile despre evenimente pentru:  

a) stabilirea culpei sau răspunderii; sau  
b) orice alt scop decât menținerea sau 

îmbunătățirea siguranței aviației. 

P A Op Ef 
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