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RO NANDTB: 72 / 12.05.2020

Către:

Autoritatea Aeriană Civilă Română

În atenţia:

D-lui Armand PETRESCU - Director General

Domnule Director General,

În situaţia creată de pandemia de Coronavirus la nivelul întregii ţări, ca urmare a instaurării
situaţiei de urgenţă începând cu 16 martie 2020, şi a stării de alertă începând cu 16.05.2020, în
propunem ca valabilitatea certificărilor pentru personalul de Nivel 1, Nivel 2 şi Nivel 3 (când
recertificarea se face prin examinare sau când este necesară examinare practică pentru personalul
care în atribuţii acceptarea pieselor), care expiră, după caz, pâna la 30 Aprilie, 31 Mai sau 30 Iunie
să fie prelungită pâna la 31 Iulie 2020, dacă sunt in continuare respectate următoarele condiţii:
a. Să existe continuitate operativă în metoda de testare pentru care personalul este
certificat (EN4179, para.8.3.2);
b. Dacă pe perioada actualei certificări personalul nu a fost suspendat pentru
performanţă deficitară (EN 4179, para.8.3.2);
c. Dacă pe perioada actualei certificări personalul nu a fost revocat pentru conduită
ne-etică sau incompetentă (EN 4179, 8.3.3);
d. Dacă totuşi pe durata acestei prelungiri a valabilităţii certificărilor are loc o
examinare care nu este promovată, certificarea va fi suspendată din acel moment
(EN 4179, para.8.3.2).
Organizaţiile care sunt afectate de această derogare vor informa AACR.
Propunerea noastră este susţinută de poziţia exprimată de EASA, care se regăseşte pe site-ul
EASA la adresă https://www.easa.europa.eu/faq/112804, şi de poziţia exprimată de Aerospace NDT
Boards Forum, în vederea uniformizării poziţiei Bordurilor Aeronautice europene.
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Valabilitatea certificărilor este impactată de imposibilitatea efectuării examenelor, a
activităţilor de mentenanţă anuală cât şi efectuarea controlului oftalmologic anual, nerespectarea
acestor termene ducând în mod normal la suspendarea Certificărilor.
Cererea pentru această deviaţie este făcută faţa de prevederile standardului EN 4179,
paragraful 8.3.2, 8.3.3 şi faţă de prevederile procedurii RO NANDTB-02 -Calificarea şi cerificarea
personalului NDT, paragrafele 12.1.2.2 Suspendare şi 12.1.4 Recertificare.
Valabilitatea recertificărilor amânate in această perioadă nu va fi afectată de prezenta
propunere. De exemplu o certificare care ar fi trebuit să expire la 31 Mai 2020, prelungită până la
31 Iulie 2020, va fi valabilă până la 31 Mai 2025.

Cu deosebită stimă,
Director Executiv RO-NANDTB,
Bogdan Rădulescu
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