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Aceste instrucţiuni de completare se referă la utilizarea Technical Occurrence Report Form pentru raportarea 
evenimentelor către EASA.  
În funcţie de informaţiile disponibile la momentul completării unui raport referitor la un eveniment, vă rugăm să 
completaţi cât mai multe câmpuri.  
 
1. INFORMAŢII DE REFERINŢĂ 

1.1. Reporting Organisation Name – Denumirea organizaţiei sau numele persoanei care raportează 
(câmp obligatoriu). 

1.2. Reporting Organisation Country – Alegeţi valoarea corectă din lista de ţări (câmp obligatoriu). 
1.3. Reporting Organisation Approval Reference – Referinţa autorizării EASA a organizaţiei care 

raportează evenimentul, dacă este cazul (de exemplu: EASA.21J.xxxx, EASA.45.xxxx), sau o 
referinţă a autorizării naţionale a organizaţiei care raportează evenimentul.  

1.4. Name of submitter – Persoana de contact din cadrul organizaţiei care raportează acest eveniment. 
1.5. E-mail address – Completaţi adresa de e-mail. 
1.6. Telephone number – Numărul de telefon, inclusiv prefixul de ţară, de exemplu +49 221 8990 WXYZ. 
1.7. Internal Reference number – Numărul referinţei interne a acestui eveniment, care a fost alocat de 

către organizaţia care raportează evenimentul (câmp obligatoriu). 
1.8. Issue Number – Numărul de eliberare al prezentului raport, dacă organizaţia care raportează 

evenimentul ţine evidenţa rapoartelor prin numere de eliberare. 
1.9. Date of the Report – Data prezentului raport referitor la un eveniment. 
1.10. Report Type – Această rubrică informează dacă prezentul raport este o notificare iniţială sau un 

raport de monitorizare: 
Initial – Bifaţi această căsuţă dacă raportul reprezintă prima notificare a evenimentului către EASA.  

 Follow-up – Bifaţi această căsuţă dacă raportul reprezintă un raport de monitorizare în urma unei 
notificări anterioare. Vă rugăm să precizaţi data primului raport. 

1.11. Report Status (of the reporting organisation) – Dacă este cazul, precizaţi dacă, din punctul de 
vedere al organizaţiei raportoare, statutul evenimentului este Open sau Closed. Un statut „closed“ 
înseamnă că, la nivelul organizaţiei raportoare, nu sunt prevăzute investigaţii, analize sau acţiuni 
corective ulterioare. 

1.12. Parties Informed - Precizaţi care sunt părţile care au fost informate în legătură cu acest eveniment, 
în afară de EASA: statul de înmatriculare, titularul(ii) aprobării de proiect, operatorul (sau 
proprietarul), AAN (autoritatea competentă a organizaţiei raportoare) și/sau CAMO (întreprinderea de 
management al menţinerii navigabilităţii, astfel cum este definită în partea M capitolul G). 

 Name(s) of Design Approval Holder(s) informed – Dacă este cazul, precizaţi numele tuturor 
titularilor aprobării de proiect (titularul unui (supliment la) certificat(ul) de tip pentru 
aeronavă/motor/elice, titularul omologării echipamentului) care au fost informaţi. 

 
2. SUMARUL EVENIMENTULUI 

2.1. Occurrence Title – Un titlu care rezumă derularea evenimentului. Titlul trebuie să fie explicit, fără 
acronime și se poate structura conform schemei de mai jos (de la general la particular): 

 Denumirea sistemului – Denumirea subsistemului sau a sub-subsistemului – Sumarul evenimentului 
2.2. Date of the Report – Data evenimentului sau data investigaţiei.  
2.3. ATA Chapter – ATA Chapter (2 cifre) care descriu ce zonă cauzează, în principal, evenimentul. O 

listă a ATA Chapters este furnizată în anexă.  
2.4. Location – Localizarea geografică a evenimentului 
2.5. Detection phase – Se bifează una dintre căsuţele de la această rubrică pentru a indica momentul 

detectării defecţiunii, a funcţionării defectuoase sau a altor evenimente.  
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Manufacturing Evenimentul s-a produs / constatarea s-a făcut în timpul 
procesului de producţie 

Scheduled 
Maintenance 

Evenimentul s-a produs/ constatarea s-a făcut în timpul 
procesului de întreţinere programată. 

Non-scheduled 
Maintenance 

Evenimentul s-a produs/ constatarea s-a făcut în timpul 
procesului de întreţinere neprogramată. 

Standing Evenimentul s-a produs când aeronava nu era utilizată, de 
exemplu pe durata manevrării la sol sau în parcare. 

Taxi Evenimentul s-a produs când aeronava rula către sau dinspre 
pistă. 

Take-off Evenimentul s-a produs când aeronava era în curs de 
decolare. 

Climb Evenimentul s-a produs când aeronava urca către înălţimea 
de croazieră. 

En-route Evenimentul s-a produs când aeronava zbura la înălţimea de 
croazieră. 

Descent Evenimentul s-a produs când aeronava cobora de la înălţimea 
de croazieră. 

Approach Evenimentul s-a produs când aeronava se apropia de un 
aeroport. 

Landing Evenimentul s-a produs când aeronava era în curs de 
aterizare. 

Hovering Fază de zbor în cazul elicopterelor în zbor planat. 

Manoeuvring Evenimentul s-a produs în momentul în care aeronava 
executa manevre precum zbor acrobatic, pulverizare 
aeriană,... 

Unknown Nu se cunoaşte faza de detectare. 

Other, Specify: În cazul în care faza de detectare nu este menţionată mai sus, 
faza relevantă poate fi precizată aici. 

 
2.6. Cause of occurrence – Bifaţi căsuţa(căsuţele) care rezumă cel mai bine detaliile disponibile cu 

privire la eveniment. Mai multe variante sunt posibile.  

Design Cauza are legătură cu proiectarea. 

Production Cauza are legătură cu procesul de fabricaţie/producţie. 

Maintenance Cauza are legătură cu întreţinerea. 

Repair Cauza are legătură cu o reparaţie. 

Fatigue Cauza este oboseala structurală a materialului. 

Corrosion Cauza este corodarea materialului. 

Unapproved 
parts 

Piesa defectă nu este omologată. 
 

Human factors Cauza are legătură cu aspecte legate de factorii umani și 



 

Agenția Europeană de Siguranță a Aviației – Internal Occurrence Reporting System 
(IORS) 

Technical Occurrence Report Form - Instrucţiuni de completare 

Versiunea 2 – noiembrie 2010  
 

FO.IORS.00044-002 Instrucțiuni de completare © Agenția Europeană de Siguranță a Aviației. Toate drepturile rezervate.        Pagina 3/7 
Document proprietate. Copiile nu sunt autorizate. Confirmați stadiul revizuirii prin rețeaua -Internet/Intranet-EASA. 
  

performanţa umană, de exemplu de capacităţile și limitele 
umane la interfaţa dintre om și alte componente ale sistemului, 
în domeniul proiectării, certificării, instruirii, operării sau 
întreţinerii.   
Exemple de factori sunt interfaţa om-mașină, factori 
organizaţionali și de personal, precum și factori privind 
instruirea, procedurile, responsabilităţile și comunicarea. 

Operational Cauza are legătură cu operările. 

Unknown Cauza evenimentului este necunoscută sau nu a fost încă 
precizată. 

Other, Specify: În cazul în care cauza nu se încadrează în niciuna dintre 
variantele anterioare, detaliaţi cauza defecţiunii la rubrica 
„Altele“. 

 
 

3. ANEXELE RAPORTULUI PRIVIND EVENIMENTUL  
Enumeraţi aici tipul (raport, fotografie etc.) și precizaţi denumirea (descrieţi conţinutul) tuturor anexelor furnizate.  
Fișierul(rele) trebuie furnizat(e) ca atașament(e) la e-mailul prin care se trimite raportul asupra evenimentului.  
Pentru ca atașamentele să poată fi „prelucrate de EASA“, acestea se trimit în următoarele formate: 
.doc  .docx . xls  .xlsx   .csv  .pdf  .jpeg  .mpeg4  .mp3 
Mărimea fiecărui fişier atașat nu trebuie să depăşească 3Mb. Dacă mărimea totală a fișierelor ataşate într-un 
singur e-mail depășește 10Mb, se trimit mai multe e-mail-uri, fiecare cu o mărime care să nu depășească 10Mb. 

 
4. INFORMAŢII DESPRE AERONAVĂ 
Această rubrică prezintă informaţii despre aeronava implicată. În cazul în care nu există nicio aeronavă 
implicată, rubrica nu se va completa. 

4.1. Aircraft Manufacturer and Type/Model – Alegeţi valoarea corectă din listă. 
4.2. Aircraft Serial number – Numărul de serie al aeronavei. 
4.3. Operator/Owner – Numele operatorului sau a proprietarului aeronavei implicate, dacă este cazul. 
4.4. Aircraft Registration – Dacă aeronava este înmatriculată, se va completa numărul de înmatriculare. 

Dacă aeronava nu este înmatriculată, se va completa un număr care este acceptat de autoritatea 
competentă.  

4.5. Aircraft Usage Details – Această rubrică trebuie să conţină informaţii privind detaliile de exploatare 
ale aeronavei în timp total (ore) și cicluri totale. Timpul total reprezintă timpul calendaristic, exprimat 
în ore, care s-a scurs de la stadiul de nou.  

 
5. INFORMAŢII PRIVIND MOTORUL 
Această rubrică prezintă informaţii despre motorul implicat. În cazul în care nu există niciun motor implicat, 
rubrica nu se va completa. În cazul în care sunt implicate mai multe motoare, adăugaţi informaţii suplimentare 
la 7.1 „Narrative”. 

5.1. Engine Model and Type Certificate Holder – Alegeţi valoarea corectă din listă. 
5.2. Engine Serial number – Numărul de serie al motorului. 
5.3. Engine Event – O clasificare a tipului de eveniment la motor, dacă este cazul. LOTC/LOPC 

reprezintă pierderea comenzii propulsiei / pierderea forţei de propulsie. Dacă s-a ales „Altele“, oferiţi 
mai multe detalii la 7.1 Narrative. 
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5.4. Engine Aircraft Position – Poziţia (1, 2, 3,…) a motorului pe aeronavă, în funcţie de convenţia de 
numerotare pe care o respectă producătorul. 

5.5. Engine Usage Details – Această rubrică trebuie să conţină informaţii privind detaliile de exploatare 
ale motorului în timp total (ore) și cicluri totale. Timpul total reprezintă timpul calendaristic, exprimat în 
ore, care s-a scurs de la stadiul de nou sau de la ultima revizie tehnică/reparaţie în atelier.  

 
6. INFORMAŢII PRIVIND ELICEA 
Această rubrică prezintă informaţii despre elicea implicată. În cazul în care nu există nicio elice implicată, 
rubrica nu se va completa. În cazul în care sunt implicate mai multe elice, adăugaţi informaţii suplimentare la 
7.1 „Narrative”. 

6.1. Propeller Manufacturer – Alegeţi valoarea corectă din listă. 
6.2. Propeller Model and Type Certificate Holder – Alegeţi valoarea corectă din listă. 
6.3. Propeller Serial Number – Numărul de serie al elicei. 
6.4. Propeller Aircraft Position – Poziţia (1, 2, 3,…) a elicei pe aeronavă, în funcţie de convenţia de 

numerotare pe care o respectă producătorul.  
6.5. Propeller Usage Details – Această rubrică trebuie să conţină informaţii privind detaliile de exploatare 

ale elicei în timp total (ore) și cicluri totale. Timpul total reprezintă timpul calendaristic, exprimat în ore, 
care s-a scurs de la stadiul de nou sau de la ultima revizie tehnică/reparaţie în atelier.  

 
7. INFORMAŢII PRIVIND COMPONENTELE 
Această rubrică prezintă informaţii despre componenta implicată. În cazul în care nu există nicio componentă 
implicată, rubrica nu se va completa. În cazul în care sunt implicate mai multe componente, adăugaţi informaţii 
suplimentare la 7.1 „Narrative”. 

7.1. Component Manufacturer Name and Country – Denumirea și ţara (alegeţi valoarea corectă din 
lista de ţări) ale producătorului de componente. 

7.2. Component Part Number – Numărul de identificare al componentei. Specificaţi şi nivelul de 
modificare, dacă este cazul.  

7.3. Component Serial Number – Numărul de serie al componentei. 
7.4. Illustrated Part Catalogue (IPC) Name – Denumirea componentei, astfel cum apare în Catalogul 

ilustrat de piese de schimb sau alte documente ale producătorului. 
7.5. (E)TSO Reference.  – Referinţa omologării TSO sau ETSO a componentei sau referinţa unei alte 

omologări naţionale a echipamentului, dacă este cazul.  
7.6. Date of manufacture – Data de fabricaţie a componentei. 
7.7. Component Usage Details – Această rubrică trebuie să conţină informaţii privind detaliile de 

exploatare ale componentei în timp total (ore) și cicluri totale. Timpul total reprezintă timpul 
calendaristic, exprimat în ore, care s-a scurs de la stadiul de nou sau de la ultima revizie 
tehnică/reparaţie în atelier.  

 
8. DETALII – Acesta este un câmp de text liber în care se pot înscrie detalii ale evenimentului și rezultatele 

investigării acestuia. Este posibil ca textul să nu încapă în spaţiul pus la dispoziţie;, textul care depășește 
acest spaţiu nu va putea fi imprimat. Puteţi lua în considerare posibilitatea furnizării unor texte mai lungi 
într-un fişier atașat. 
8.1. Narrative – Descrieţi șirul evenimentelor sau rezultatele investigaţiei.  
8.2. Description of the occurrence investigation – Detaliaţi, dacă este posibil, investigaţia și analiza 

efectuate după eveniment. După caz, precizaţi dacă datele FDR / QAR au fost descărcate / analizate. 
8.3. Risk Assessment – O evaluare a riscului este o analiză calitativă sau cantitativă atât a probabilităţii, 

cât și a consecinţelor unui pericol specific. O evaluare a riscului poate fi furnizată de acele organizaţii 
raportoare care au capacitatea / sarcina de a efectua o astfel de analiză, cum ar fi organizaţiile de 



 

Agenția Europeană de Siguranță a Aviației – Internal Occurrence Reporting System 
(IORS) 

Technical Occurrence Report Form - Instrucţiuni de completare 

Versiunea 2 – noiembrie 2010  
 

FO.IORS.00044-002 Instrucțiuni de completare © Agenția Europeană de Siguranță a Aviației. Toate drepturile rezervate.        Pagina 5/7 
Document proprietate. Copiile nu sunt autorizate. Confirmați stadiul revizuirii prin rețeaua -Internet/Intranet-EASA. 
  

proiectare, pentru evenimente legate de proiectare. Evaluarea riscului cuprinde o identificare a flotei 
potenţial afectate.  

8.4. Corrective Actions – Dacă este cazul, oferiţi detalii ale acţiunilor corective adoptate după eveniment, 
la nivelul organizaţiei raportoare. 

8.5. Conclusion – Dacă este cazul, trageţi concluziile. 
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ANEXA: LISTA ATA CHAPTERS 
 

1 ATA UNASSIGNED 
2 ATA UNASSIGNED 
3 ATA UNASSIGNED 
4 ATA UNASSIGNED 
5 TIME LIMITS/ MAINTENANCE CHECKS 
6 DIMENSIONS AND AREAS  
7 LIFTING & SHORING  
8 LEVELING & WEIGHING  
9 TOWING & TAXIING  
10 PARKING, MOORING, STORAGE & RETURN TO SERVICE 
11 PLACARDS AND MARKINGS 
12 SERVICING 
13 ATA UNASSIGNED 
14 HARDWARE 
15 ATA UNASSIGNED 
16 ATA UNASSIGNED 
17 ATA UNASSIGNED 
18 VIBRATION AND NOISE ANALYSIS (HELICOPTER ONLY) 
19 UNASSSIGNED 
20 STANDARD PRACTICES-AIRFRAME 
21 AIR CONDITIONING 
22 AUTO FLIGHT 
23 COMMUNICATIONS 
24 ELECTRICAL POWER 
25 EQUIPMENT/FURNISHINGS 
26 FIRE PROTECTION 
27 FLIGHT CONTROLS 
28 FUEL 
29 HYDRAULIC POWER 
30 ICE AND RAIN PROTECTION 
31 INDICATING/RECORDING SYSTEMS 
32 LANDING GEAR 
33 LIGHTS 
34 NAVIGATION 
35 OXYGEN 
36 PNEUMATIC 
37 VACUUM 
38 WATER/WASTE 
39 ATA UNASSIGNED 
40 ATA UNASSIGNED 
41 WATER BALLAST  
42 ATA UNASSIGNED 
43 ATA UNASSIGNED 
44 CABIN SYSTEMS 
45 CENTRAL MAINTENANCE SYSTEM (CMS) 
46 INFORMATION SYSTEMS 
47 ATA UNASSIGNED 
48 ATA UNASSIGNED 
49 AIRBORNE AUXILIARY POWER 
50 CARGO AND ACCESSORY COMPARTMENTS 
51 STANDARD PRACTICES AND STRUCTURES - GENERAL 
52 DOORS 
53 FUSELAGE 
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54 NACELLES/PYLONS 
55 STABILIZERS 
56 WINDOWS 
57 WINGS 
58 ATA UNASSIGNED 
59 ATA UNASSIGNED 
60 STANDARD PRACTICES - PROPELLER/ROTOR 
61 PROPELLERS/PROPULSION 
62 MAIN ROTOR(S) 
63 MAIN ROTOR DRIVE(S) 
64 TAIL ROTOR 
65 TAIL ROTOR DRIVE  
66 FOLDING BLADES/PYLON 
67 ROTORS FLIGHT CONTROL 
68 ATA UNASSIGNED 
69 ATA UNASSIGNED 
70 STANDARD PRACTICES - ENGINES  
71 POWER PLANT 
72 ENGINE TURBINE/TURBO PROP DUCTED FAN/UNDUCTED FAN 
73 ENGINE FUEL AND CONTROL  
74 IGNITION  
75 ENGINE AIR  
76 ENGINE CONTROLS 
77 ENGINE INDICATING 
78 ENGINE EXHAUST  
79 ENGINE OIL 
80 ENGINE STARTING 
81 TURBINES/TURBOCHARGING 
82 ENGINE WATER INJECTION  
83 ENGINE ACCESSORY GEAR-BOXES 
84 PROPULSION AUGMENTATION 
85 RECIPROCATING ENGINE 
86 ATA UNASSIGNED 
87 ATA UNASSIGNED 
88 ATA UNASSIGNED 
89 ATA UNASSIGNED 
90 ATA UNASSIGNED 
91 CHARTS  
92 ATA UNASSIGNED 
93 ATA UNASSIGNED 
94 ATA UNASSIGNED 
95 AIRLINE USE 
96 AIRLINE USE 
97 WIRING REPORTING 
98 AIRLINE USE 
99 ATA UNASSIGNED 
 

 


