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CUPRINSCUPRINS

• Managementul Siguranței 

• PNSAC

• Stadiul implementării PNSAC

• ALoSP

• Legislație & Statistică
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• Legislație & Statistică

� OMT 1309/ 2014

� Statistica pasageri 2014 – 2015

� RACR – ZSAC & RACR – AVZ 



Conceptul ICAO
Standarde și practici recomandate (SARP) privind 

managementul siguranței

• La nivel de stat: 
• Program na ţional de siguran ţă (SSP)

• Indicatori de performanță a siguranței agregați

MANAGEMENTUL SIGURAN ȚEIMANAGEMENTUL SIGURAN ȚEI
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• Indicatori de performanță a siguranței agregați
• Nivele acceptabile de performanță a siguranţei 

(ALoSP)
• La nivel de furnizori de servicii:

• Sisteme de management a siguran ţei (SMS)
• Indicatori de performanță a siguranței 

individuali
• Nivele acceptabile de siguranţă (ALoS)
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Programul Na ţional de Siguran ţă          Programul Na ţional de Siguran ţă          
în Avia ţia Civil ă din în Avia ţia Civil ă din România (PNSAC)România (PNSAC)

� Edi ția 1, aprobat ă prin OMTI nr. 64/ 01.02.2012
� Cuprinde:

Obiectivele şi politica de siguranţă în aviaţia civilă 
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� Obiectivele şi politica de siguranţă în aviaţia civilă 
� Managementul riscului la nivel naţional
� Asigurarea siguranţei aviaţiei civile la nivel naţional
� Promovarea siguranţei aviaţiei civile la nivel 

naţional
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� Edi ția 2, aprobat ă prin OMT nr. 65/ 29.01.2015
� Diferențe importante față de ediția 1:

� Sunt preluate prevederile ICAO SMM ediția 3/ 2013 

Programul Na ţional de Siguran ţă          Programul Na ţional de Siguran ţă          
în Avia ţia Civil ă din în Avia ţia Civil ă din România (PNSAC)România (PNSAC)

55

� Sunt preluate prevederile ICAO SMM ediția 3/ 2013 
� Se modifică structura CES și CTS 

� MApN devine observator permanent
� Este stabilit un prim set de indicatori ai nivelulu i 

acceptabil de siguran ță (ALoSP)

http://www.caa.ro/siguranta/pnsac
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Stadiul implement ării PNSACStadiul implement ării PNSAC

�Conceptul ICAO privind managementul siguranței 
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�Conceptul ICAO privind managementul siguranței 

Sursa: ICAO ISTARS
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1. Accidente de avia ţie
Ținta de siguran ță

Operaţiuni de transport aerian public
0 accidente datorate unui agent aeronautic 
civil român

Operaţiuni de aviaţie generală şi lucru
aerian

Tendinţă de scădere a numărului de 
accidente/ 10.000 ore de zbor, faţă de 
media pe ultimii 5 ani

Nivelul Nivelul acceptabil de siguran ță acceptabil de siguran ță (ALoSP)(ALoSP)
IndicatoriIndicatori
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aerian
media pe ultimii 5 ani

2. Incidente grave
Ținta de siguran ță

Operaţiuni de transport aerian public
Tendinţă de scădere a numărului de 
incidente grave/ 100.000 total mişcări faţă 
de media pe ultimii 5 ani

Operaţiuni de aviaţie generală şi lucru
aerian

Tendinţă de scădere a numărului de 
incidente grave/ 10.000 ore de zbor faţă de 
media pe ultimii 5 ani
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3. Runway incursion (RI)
Ținta de siguran ță

Operaţiuni de transport aerian public
Tendinţă de scădere a numărului de RI/ 
100.000 mişcări pe aeroporturi, faţă de 
media pe ultimii 5 ani

4. Runway excursion (RE)
Ținta de siguran ță

Nivelul Nivelul acceptabil de siguran ță acceptabil de siguran ță (ALoSP)(ALoSP)
IndicatoriIndicatori
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Ținta de siguran ță

Operaţiuni de transport aerian public
Tendinţă de scădere a numărului de RE/ 
100.000 mişcări pe aeroporturi, faţă de 
media pe ultimii 5 ani

5. Rata de apari ţie a neconformit ăţilor ca urmare a inspec ţiilor la 
platform ă

Ținta de siguran ță

Operaţiuni de transport aerian public
Rata de ţară să nu depăşească cu mai 
mult de 10% valoarea medie europeană.
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Proceduri și Instruc țiuni de 
Avia ție Civil ă

privind identificarea, analiza 
și monitorizarea ALoSP
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și monitorizarea ALoSP
(Proiect) 

Dezvoltarea unui nou set de Dezvoltarea unui nou set de 
indicatori indicatori ALoSPALoSP

29 octombrie 2015



Identificarea ALoSPIdentificarea ALoSP

Evenimente 
avia ție civil ă

Audituri/ 
inspec ții
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ALoSP SMS 
industrie

UE
EASp

ICAO
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R.A. AACR SMS industrieACCEPTARE

CTS

CES

Corelarea ALoSP Corelarea ALoSP -- PNSAC cu PNSAC cu 
ALoS ALoS -- SMS SMS 
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ALoSP
PNSAC

ALoS
accepta ți

SMS

CES

CORELARECORELARE
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EVOLUŢIA RAPORTĂRILOR EVENIMENTELOR EVOLUŢIA RAPORTĂRILOR EVENIMENTELOR 
DE DE TIP „BIRD STRIKE” TIP „BIRD STRIKE” Ian. Ian. 2011 2011 –– Sept. Sept. 2015 2015 
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IAN FEBR MART APR MAI IUN IUL AUG SEPT OCT NOV DEC

2011 1 1 1 4 10 15 19 39 16 7 3 8

2012 7 2 7 3 15 10 15 38 14 11 3 5

2013 7 2 8 4 12 10 29 38 33 13 3 3

2014 3 3 4 7 20 32 41 40 26 29 8 5

2015 7 6 9 19 13 11 16 14 18
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Administratorii aerodromurilor civile au obliga ţia:
Colect ării de informa ţii cu privire la Colect ării de informa ţii cu privire la Realizării unei evaluări continue a Realizării unei evaluări continue a 

Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1309/ 2014
privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 139/ 2014 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a 
procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/ 2008
privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 139/ 2014 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a 
procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/ 2008
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Se transmit trimestrial la R.A. AACR
Evalu ările de riscEvalu ările de risc Planul de m ăsuri pentru

minimizarea riscului reprezentat de 
animalele s ălbatice

Planul de m ăsuri pentru
minimizarea riscului reprezentat de 

animalele s ălbatice

Colect ării de informa ţii cu privire la 
prezen ţa animalelor s ălbatice în

perimetrul aerodromului şi în zonele supuse
servituţilor de aeronautică civilă

Colect ării de informa ţii cu privire la 
prezen ţa animalelor s ălbatice în

perimetrul aerodromului şi în zonele supuse
servituţilor de aeronautică civilă

Realizării unei evaluări continue a 
riscului reprezentat de animalele

sălbatice

Realizării unei evaluări continue a 
riscului reprezentat de animalele

sălbatice
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Pasageri îmbarca ţiPasageri îmbarca ţi / / TTotalotal pasageri pe pasageri pe 
aeroporturile din România în perioada 2010 aeroporturile din România în perioada 2010 –– 20120155
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REGLEMENTARI AERONAUTICEREGLEMENTARI AERONAUTICE
APLICABILE ZONELOR CU SERVITU ȚI AERONAUTICEAPLICABILE ZONELOR CU SERVITU ȚI AERONAUTICE

• privind emiterea avizelor la documenta ţiile tehnice aferente 
obiectivelor din zone cu servitu ţi aeronautice civile sau din alte zone 
în care pot constitui obstacole pentru naviga ţia aerian ă sau pot afecta 
siguran ţa zborului pe teritoriul şi în spa ţiul aerian al României

• înlocuie ște RACR – PMA1, edi ția februarie 1997

• privind emiterea avizelor la documenta ţiile tehnice aferente 
obiectivelor din zone cu servitu ţi aeronautice civile sau din alte zone 
în care pot constitui obstacole pentru naviga ţia aerian ă sau pot afecta 
siguran ţa zborului pe teritoriul şi în spa ţiul aerian al României

• înlocuie ște RACR – PMA1, edi ția februarie 1997

RACRRACR--AVZAVZ, , ediţiaediţia 1/20151/2015
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• înlocuie ște RACR – PMA1, edi ția februarie 1997• înlocuie ște RACR – PMA1, edi ția februarie 1997

• privind stabilirea zonelor cu servitu ţi aeronautice civile şi a condi ţiilor 
de avizare a documenta ţiilor tehnice aferente obiectivelor din aceste 
zone sau din alte zone în care pot constitui obstac ole pentru naviga ţia 
aeriană şi/ sau pot afecta siguran ţa zborului pe teritoriul şi în spa ţiul 
aerian al României

• înlocuie ște RACR-CADT, edi ția 2/2003 și RACR-SACZ, edi ția 3/2007

• privind stabilirea zonelor cu servitu ţi aeronautice civile şi a condi ţiilor 
de avizare a documenta ţiilor tehnice aferente obiectivelor din aceste 
zone sau din alte zone în care pot constitui obstac ole pentru naviga ţia 
aeriană şi/ sau pot afecta siguran ţa zborului pe teritoriul şi în spa ţiul 
aerian al României

• înlocuie ște RACR-CADT, edi ția 2/2003 și RACR-SACZ, edi ția 3/2007

RACRRACR--ZSAC, ZSAC, ediţia 1/2015ediţia 1/2015
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Mulţumesc!

AUTORITATEA AERONAUTIC Ă CIVILĂ ROMÂNĂ
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andrei.filipoiu@caa.ro


