
Metodologia de 

certificare / recertificare a instructorilor de securitate a aviaţiei civile 
 

(extras) 
 

....... 
 

3. Depunerea solicitării de certificare / recertificare ca instructor de securitate a 
aviației civile, împreună cu dosarul candidatului 

 
3.1. Candidatul solicită certificarea / recertificarea ca instructor de securitate a aviaţiei 
civile și depune cererea sau o transmite electronic, împreună cu dosarul candidatului,  
la registratura AACR (registratura@caa.ro). 
 
3.2. Dosarul candidatului 
 

Dosarul candidatului va conține în mod obligatoriu următoarele documente: 
 

a) copii ale diplomelor și documentelor echivalente de calificare ca instructor, 
eliberate de instituțiile de învățământ sau centrele de pregătire recunoscute, inclusiv  
ale documentelor prin care se demonstrează îndeplinirea criteriilor de recrutare  
şi a cerinţelor de pregătire (inițială și / sau recurentă, după caz) prevăzute la punctele  
7.2 şi 7.5 din PNPSAC; 

b) copia actului de identitate; 
c) cazierul judiciar (din toate statele de rezidență din precedenții cinci ani,  

cel puțin), emis de autoritatea națională competentă a statului respectiv; 
d) Curriculum Vitae, însoțit de documente care atestă experiența în 

securitatea aviației civile; 
e) fișa de verificare a antecedentelor, (modelul se regăsește pe site-ul AACR), 

completată, însoțită de documente suport care să ateste cele declarate în aceasta,  
după caz; 

f) documentația cursurilor pentru care solicită certificarea / recertificarea  
ca instructor de securitate a aviației civile, care va cuprinde, cel puțin: 

– un extras relevant din materialul care urmează a fi predat cursanților, 
pentru fiecare curs (exemplu: slide-uri PowerPoint); 

– programa analitică pentru fiecare curs (împărțirea pe sesiuni, conținutul 
pregătirii asigurat în aceste sesiuni, timpii alocați, etc). 

 
4. Verificarea precondiţiilor pe care trebuie 

să le îndeplinească candidaţii 
 
Anterior demarării procesului de certificare / recertificare stabilit de prezenta 

metodologie, DSA se asigură că fiecare candidat îndeplineşte în mod cumulativ 
următoarele precondiţii: 



a) posedă experiență în domeniul pentru care se solicită certificarea  
/ recertificarea, desprinsă din analiza CV-ului și/sau a altor documente depuse de 
candidat; 

b) deține diplome şi/sau documente echivalente de calificare ca instructor 
eliberate de instituţiile de învăţământ sau centrele de pregătire recunoscute, inclusiv 
documente prin care se demonstrează îndeplinirea cerinţelor de pregătire (inițială  
și / sau recurentă, după caz) prevăzute punctul 7.5 din PNPSAC; 

c) trece cu succes verificarea antecedentelor efectuată de AACR în baza fișei  
de verificare menționată la punctul 3.2 lit. e), efectuată în conformitate cu prevederile 
 de la pct. 11.1.3 din Anexa la Regulamentul (UE) 2015/1998. Verificarea antecedentelor 
este efectuată de membrii echipei de evaluare stabilită în conformitate cu prevederile 
punctului 6 al prezentei Metodologii. Trecerea cu succes a verificării antecedentelor  
este asumată de șeful echipei de evaluare; 

d) documentația prevăzută la punctul 3.2, lit. f) este corespunzătoare. 
 

5. Verificarea îndeplinirii cerințelor 
în vederea dobândirii statutului de instructor de securitatea a aviaţiei civile 

certificat 
 

5.1. În vederea verificării îndeplinirii  cerințelor pentru instructorii de securitate a aviaţiei 
civile, prevăzute la art. 11.5 din Anexa la Regulamentul (UE) 2015/1998, DSA se asigură  
că fiecare candidat deţine competenţe adecvate, incluzând aici cunoştinţe teoretice  
şi experienţă practică relevantă în materie.  
 
5.2. Verificarea competențelor de mai sus se realizează printr-un test scris și un 
interviu.  

 
6. Procesul de certificare / recertificare 

 
6.1. Sesiunea / sesiunile de certificare / recertificare (în funcție de numărul de candidați 
înscriși) se organizează, după cum urmează: 
- în luna aprilie a fiecărui an, pentru candidații care au depus cererea menționată la 
punctul 3.1 din prezenta Metodologie până la data de 31 martie; 
- în luna iulie a fiecărui an, pentru candidații care au depus cererea menționată la punctul 
3.1 din prezenta Metodologie până la data de 30 iunie; 
- în luna octombrie a fiecărui an, pentru candidații care au depus cererea menționată  
la punctul 3.1 din prezenta Metodologie până la data de 30 septembrie; 
- în luna ianuarie a fiecărui an, pentru candidații care au depus cererea menționată la 
punctul 3.1 din prezenta Metodologie până la data de 31 decembrie a anului anterior. 
  
.... 

 
6.3. În urma analizei solicitărilor şi dosarelor de înscriere la sesiunea de certificare  
/ recertificare, persoanele care îndeplinesc precondițiile vor fi notificate cu confirmare  
de primire de către șeful echipei de evaluare desemnat, pentru a participa la un test scris 



și un interviu. Testul scris are caracter eliminatoriu, interviul fiind susținut  
doar de către candidații declarați admiși la acest test scris.    
 
6.4. Persoanele care nu îndeplinesc precondițiile vor fi anunțate în scris, sub 
semnătura directorului general al AACR si avizul directorului DSA, asupra motivelor  
care au dus la respingerea candidaturii acestora. 
 
6.5. Proba scrisă va consta în testarea cunoştinţelor de securitate a aviaţiei civile 
specifice modulelor de pregătire solicitate pentru certificarea / recertificarea ca instructor 
de securitate a aviației civile. 

Testul va fi compus din: 
- 10 întrebări grilă, cu un singur răspuns corect, specifice pregătirii de 

conștientizare în securitatea aviației civile – Modulul 1 din PNPSAC; în cazul în care se 
dorește certificarea  / recertificarea și pentru pregătirea de bază în securitatea aviației 
civile (Modulul 26 din PNPSAC), se va suplimenta setul de întrebări cu încă 5 întrebări, 
specifice acestei pregătiri; 

- câte 5 întrebări grilă, cu un singur răspuns corect, specifice fiecărui modul  
de pregătire pentru care se dorește certificarea  / recertificarea. 
 
6.6. Candidații care nu trec de proba testului scris, vor fi anunțați în scris, sub 
semnătura directorului general al AACR si avizul directorului DSA.  
 
6.7. Proba interviului evaluează: 

- Tehnici de instruire  – 70% 
- Cunoștințe despre mediul de lucru din domeniul relevant al AVSEC – 30% 

 
6.8. Baremul pentru care candidatul este declarat admis este de 75%, acesta 
reprezentând media dintre rezultatul obţinut la interviu şi cel de la testul scris, specific 
fiecărui modul pentru care s-a solicitat certificarea / recertificarea, cu cel puţin 75% la 
fiecare dintre componentele probei. În situația în care pentru unul sau mai multe module 
pentru care s-a solicitat certificarea / recertificarea nu se obține baremul menționat 
anterior, candidatul nu va fi certificat / recertificat pentru modulul / modulele respective.  
 
6.9. Candidații admiși vor fi notificați, cu confirmare de primire, despre finalizarea 
procesului de certificare / recertificare, în termen de maxim 5 zile lucrătoare  
de la data interviului.  
  
6.10. Candidații respinși vor fi informați în scris, sub semnătura directorului general  
al AACR si avizul directorului DSA, asupra motivelor care au dus la respingerea 
candidaturii acestora. 
 
... 
 
6.12. Toți candidații respinși pe parcursul procesului de certificare / recertificare au 
dreptul de a participa la următoarea sesiune, în urma completării unei noi solicitări de 



certificare / recertificare, aceștia urmând a fi evaluați doar la probele la care au fost 
respinși anterior. 
 
7.Emiterea / actualizarea certificatului de instructor de securitate a aviației civile  

și actualizarea Tabelului instructorilor de securitate a aviației civile 
 
7.1. Comisia de evaluare va elabora în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea 
rezultatelor finale certificatele de instructor de securitate a aviației civile ale candidaților 
admiși sau, după caz, doar anexele actualizate la aceste certificate 
 

8. Valabilitatea certificatului de instructor de securitate a aviației civile și 
condițiile de menținere a valabilității 

 
8.1. Certificatul va cuprinde lista cursurilor pe care instructorul de securitate a aviației 
civile va avea dreptul să le predea, categoriile de personal cărora se adresează  
acele cursuri, așa cum reies din Anexa 1 la PNPSAC, precum și modulele pe care le 
acoperă fiecare dintre cursuri așa cum sunt descrise în Anexa 2 la PNPSAC. 
 
8.2. Statutul de instructor de securitate a aviației civile certificat va fi acordat pe o 
perioadă de 5 ani. Acesta poate fi prelungit la cerere, prin recertificare, pe perioade 
succesive de 5 ani. Procesul de recertificare al instructorilor de securitate a aviației civile 
este similar procesului de certificare inițială. 
 
8.3. Statutul de instructor de securitate a aviației civile certificat se pierde  
în cazul nerespectării cerințelor prevăzute la punctul 7 din PNPSAC. 
 
... 
 
8.6.  Încetarea calității de instructor de securitate a aviației civile certificat  
are loc la data revocării acestuia sau a expirării valabilității sale. 

 
9. Actualizarea certificatului de instructor de securitate a aviației civile 

 
9.1. Procesul de evaluare a cererii de suplimentare a listei cursurilor se va desfășura  
în cadrul unei sesiuni de certificare stabilită conform punctului 6.1 din prezenta 
Metodologie și va consta în testul scris precizat la punctul 6.5 din prezenta Metodologie. 
Testul scris va cuprinde, după caz: 

- 10 întrebări grilă, cu un singur răspuns corect pentru pregătirea de bază  
în securitatea aviației civile (Modulul 26 din PNPSAC), dacă acest modul nu a fost 
certificat anterior; 

- câte 5 întrebări grilă, cu un singur răspuns corect, specifice fiecărui modul  
de pregătire pentru care se dorește actualizarea. 
 
9.2. Baremul pentru care candidatul este declarat admis este de 75% pentru fiecare 
set de întrebări specific modulului pentru care se solicită actualizarea anexei la certificatul  
de instructor de securitate a aviației civile. 


