
De ce este 



-- Toate aeronavele produse sunt certificate de autorităţile responsabile cu siguranţa aviaţiei 
pentru a putea primi permisul de zbor. Certificarea unui produs este evaluarea independentă 
a unui proiect şi confirmarea că îndeplineşte normele de siguranţă stabilite în decursul a mai 
multe decenii. AESA este responsabilă cu certificarea tuturor aeronavelor proiectate şi produse 
în Europa. 

După darea în exploatare a produsului, activitatea AESA nu se încheie, ci abia începe. Nivelul 
iniţial de siguranţă trebuie menţinut pe parcursul întregii vieţi a produsului.

-- Sunt supravegheate toate aspectele legate de siguranţa aviaţiei. Operatorii de aeronave, 
întreprinderile de întreţinere a aeronavelor, precum şi alte entităţi din domeniul aviatic tre-
buie să raporteze orice aspect legat de siguranţă constatat. Rapoartele sunt analizate pentru 
a se detecta eventuale probleme. Supravegherea permanentă permite detectarea timpurie a 
posibilelor probleme. AESA ia măsuri imediate şi adecvate pentru a asigura menţinerea celor 
mai ridicate norme de siguranţă.

Pentru că aeronavele sunt 
certificate înainte de a primi 
permisul de zbor

Pentru că siguranţa aeriană 
este supravegheată în 
permanenţă



-- Îmbunătăţirea normelor în domeniul siguranţei aviaţiei şi al protecţiei mediului presupu-
ne revizuirea şi îmbunătăţirea permanentă a normelor pe baza celor mai recente cunoştinţe 
ştiinţifice. Normele sunt redactate şi adaptate pe măsura schimbărilor tehnologice şi nevoilor 
aviaţiei şi vizează în primul rând siguranţa. AESA acordă consultanţă Comisiei Europene cu pri-
vire la normele de siguranţă şi este responsabilă cu descrierea în termeni juridici a celor mai 
bune modalităţi de a atinge un nivel ridicat de siguranţă. Normele sunt revizuite în consultare 
cu industria şi cetăţenii pentru a se asigura proporţionalitatea cu obiectivele la care aspiră.

-- Pe lângă normele în permanentă îmbunătăţire care constituie baza solidă a sistemului de 
siguranţă a aviaţiei, există un mecanism care asigură aplicarea consecventă a normelor. AESA 
are sarcina de a urmări aplicarea normelor de siguranţă a aviaţiei de către autorităţile aero-
nautice naţionale ale fiecărui stat membru. Agenţia desfăşoară această activitate prin inspecţii 
proactive, oferi totodată autorităţilor cursuri de formare şi consultanţă. 

La operatorii din afara Uniunii Europene se efectuează inspecţii pentru a se asigura că în-
deplinesc aceleaşi norme ridicate ale operatorilor europeni, AESA coordonând aceste inspecţii 
la nivel european. În caz de încălcare a normelor de siguranţă a aviaţiei, Comisia Europeană ia 
măsurile adecvate.

-- Transportul aerian este un sector internaţional, de aceea siguranţa aviaţiei necesită un efort 
concertat din partea multor organizaţii la nivel internaţional. AESA are sarcina de a furniza 
expertiză tehnică şi reprezentare organizaţiilor internaţionale, grupurilor de experţi şi grupu-
rilor de lucru. De asemenea, agenţia colaborează strâns cu autorităţile de siguranţă din afara 
Uniunii Europene pentru a promova mai mult siguranţa la scară mondială.

Pentru că normele de 
siguranţă sunt în permanenţă 
revizuite şi îmbunătăţite

Pentru că în toată Europa 
sunt în vigoare aceleaşi norme 
ale siguranţei aviaţiei

Pentru că cooperarea 
internaţională îmbunătăţeşte 
siguranţa



este misiunea
noastră

dumneavoastră
Siguranţa



Reprezentanţe permanente: 

8

Bruxelles, Belgia



Adresa pentru 
vizite
Ottoplatz 1
D-50679 Cologne
Germany

Tel.  +49_221_8999- 0000
Fax  +49_221_8999- 0999
E-Mail info@easa.europa.eu

easa.europa.eu

Adresa poştală
Căsuţa poştală 
10 12 53 
D-50452 Cologne
Germany 

O agenţie a Uniunii Europene.


	EASA_General Information Brochure_RO-1
	EASA_General Information Brochure_RO
	EASA_General Information Brochure_RO-5
	EASA_General Information Brochure_RO

