
  

 

TEST DE ÎNDEMÂNARE/ VERIFICAREA  
COMPETENŢEI ŞI ÎNREGISTRAREA PREGĂTIRII 

PENTRU ATPL& MPL/CALIFICARE DE TIP PENTRU 
AVIOANE MULTIPILOT 

AAC 

Anexa 41  

 

 

   
Ediția 01  Iunie 2021 

 

  
AAC No. _____________/ ___________  

 

TEST DE ÎNDEMÂNARE/ VERIFICAREA COMPETENŢEI ŞI ÎNREGISTRAREA 
PREGĂTIRII PENTRU ATPL& MPL/ CALIFICARE DE TIP PENTRU AVIOANE 

MULTIPILOT 
Completarea se va efectua numai cu litere de tipar, utilizând cerneală albastră 

Nume şi prenume solicitant 
 
 

Nr. certificat de zbor solicitant 
 
 

Valabilitate calificare de tip  
  
 

Locație test/ verificare  

A/C Tip/ Reg. 
 
 

Dată test/ verificare  

FSTD ID 
 
 

Semnătură solicitant  

A Înregistrare pregătire practică 

Data începere Data terminare Locație Tip avion Timp pilot  la comenzi 

     

SIM / FNPT II 
 

Timp pilot  la 
comenzi 

 

Nivel FSTD 
 

Cat. ILS CAT I CAT II CAT III A 

       

Nume Șef Programe de Pregătire  Semnătură Șef Programe de Pregătire  

ZFTT 

SIMULATOR  Nume TRI/TRE Semnătura TRI/TRE 

AVION    

SIM ID  Avion înmatriculare  

Număr aterizări  Timp la comenzi  Număr aterizări  
Timp pilot la 
comenzi 

 

Data și locație  Data și aerodrom  

B Detalii privind examinarea practică 

PIC  COPI  A/C  SIM  IR CAT  

Rută  Block off  Block on  Block time  Nr.aterizări  

Test îndemânare 
(obținere ATPL, calificare tip) 

 
Verificare competență 

(revalidare, reînnoire calificare tip, calificare IR) 
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Pregătire, test de îndemânare și verificarea competenței pentru MPL, ATPL, calificări de tip și de clasă și 
verificarea competenței pentru IR  
 
CERINȚE SPECIFICE PENTRU TESTUL DE ÎNDEMÂNARE/VERIFICAREA COMPETENȚEI PENTRU CALIFICĂRILE 
DE TIP PENTRU AERONAVE MULTIPILOT, PENTRU CALIFICĂRILE DE TIP PENTRU AVIOANE CU UN SINGUR 
PILOT ATUNCI CÂND SUNT EXPLOATATE ÎN OPERAȚIUNI MULTIPILOT, PENTRU MPL ȘI ATPL 
 
B. la Apendicele nr. 9 la Partea FCL a HG nr.204/2020 (Cerințe specifice pentru categoria avioane) 
CONȚINUTUL PREGĂTIRII/TESTULUI DE ÎNDEMÂNARE/VERIFICĂRII COMPETENȚEI 

 
Avioane multipilot şi avioane complexe de înaltă performanţă cu un singur pilot 

(a) Următoarele simboluri înseamnă: 
  

P  pregătit ca PIC sau copilot şi ca PF şi PM pentru eliberarea unei calificări de tip, după caz 

OTD  pentru acest exerciţiu se pot folosi alte echipamente de pregătire 

X  pentru acest exerciţiu se foloseşte un FFS, în caz contrar se utilizează un avion dacă este 
adecvat pentru manevra sau procedura respectivă 

P#  în completarea pregătirii, se efectuează inspecţia avionului sub supraveghere 
  

(b) Pregătirea practică se desfăşoară cel puţin la nivelul echipamentului de pregătire prezentat ca (P) sau se poate 
desfăşura pe orice echipament de pregătire de nivel superior indicat de săgeată (----->). 
Pentru desemnarea echipamentelor de pregătire utilizate se folosesc următoarele abrevieri: 
  

A  avion 

FFS  simulator complet de zbor 

FSTD  echipament de pregătire sintetică pentru zbor 
  

(c) Elementele marcate cu asterisc (*) se execută numai cu ajutorul instrumentelor. 
(d) Litera «M» înscrisă în coloana cu testul de îndemânare sau verificare a competenţei indică un exerciţiu obligatoriu. 
(e) La pregătirea practică şi la testare se foloseşte un FFS, dacă FFS-ul respectiv face parte dintr-un curs aprobat 

pentru calificare de tip. Următoarele considerente se aplică aprobării cursului: 
(i) calificările instructorilor; 
(ii) calificarea şi numărul total de ore de pregătire furnizate pe parcursul cursului într-un FSTD; 
(iii) calificările şi experienţa anterioară, pe tipuri similare, ale piloţilor aflaţi în pregătire. 

(f) Manevrele şi procedurile includ MCC pentru avioane multipilot şi pentru avioane complexe de înaltă performanţă cu 
un singur pilot în operaţiuni multipilot. 

(g) Manevrele şi procedurile se execută ca pilot unic pentru avioanele complexe de înaltă performanţă cu un singur 
pilot în operaţiuni cu un singur pilot. 

(h) În cazul avioanelor complexe de înaltă performanţă cu un singur pilot, dacă un test de îndemânare sau o verificare 
a competenţei se efectuează în operaţiuni multipilot, calificarea de tip se limitează la operaţiunile multipilot. Dacă 
se au în vedere privilegiile de pilot unic, trebuie executate suplimentar, ca pilot unic, manevrele/procedurile de la 
2.5, 3.8.3.4, 4.4, 5.5 şi cel puţin o manevră/procedură din secţiunea 3.4. 

(i) În cazul unei calificări de tip limitate eliberate în conformitate cu punctul FCL.720.A litera (e), solicitanţii trebuie să 
îndeplinească aceleaşi condiţii ca alţi solicitanţi ai calificării de tip, cu excepţia exerciţiilor practice legate de fazele 
de decolare şi de aterizare. 

 
Pentru a obţine sau a menţine privilegii PBN, una dintre apropieri trebuie să fie o RNP APCH. Atunci când o RNP 
APCH nu este posibilă din punct de vedere practic, aceasta se efectuează într-un FSTD echipat în mod 
corespunzător. 
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AVIOANE MULTIPILOT ȘI AVIOANE  
COMPLEXE DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ CU 

 UN SINGUR PILOT 
PREGĂTIRE PRACTICĂ 

TEST DE ÎNDEMÂNARE SAU 
VERIFICARE A COMPETENȚEI PENTRU 

CALIFICARE DE TIP/ATPL/MPL 

Manevre / Proceduri 
 

FSTD A 

Inițialele 
instructorului dacă 

pregătirea s-a 
încheiat 

Testare sau 
verificare pe 

FSTD sau pe A 

Inițialele 
examinatorului dacă 
testul sau verificarea 

s-a încheiat 

SECȚIUNEA 1 

  1 
  1.1 

Pregătirea zborului  
Calcularea performanțelor 

OTD 
P 

    

1.2 
Inspecția vizuală a exteriorului avionului; 
localizarea fiecărei componente și scopul 
inspecției 

OTD P# P    

1.3 Inspecția carlingii P----> ---->    

1.4 

Folosirea listei de verificare înaintea pornirii 
motoarelor, procedurile de demarare, verificarea 
echipamentelor radio și de navigație, selectarea și 
setarea frecvențelor de navigație și de comunicații 

P----> ---->  M  

1.5 Rulajul în conformitate cu instrucțiunile ATC sau cu 
instrucțiunile unui instructor 

P----> ---->    

1.6 Verificări înaintea decolării P----> ---->  M  

SECȚIUNEA 2 
2 
2.1 

Decolări  
Decolări normale cu diferite configurații ale 
flapsurilor, inclusiv decolarea rapidă 

P----> ---->    

2.2* Decolare instrumentală; trecerea la zborul 
instrumental este necesară în timpul rotirii sau 
imediat după desprinderea de pistă 

P----> ---->    

2.3 Decolare cu vânt lateral P----> ---->    

2.4 
Decolare la masa maximă la decolare (masă maximă 
la decolare reală sau simulată) 

P----> ---->    

2.5 
2.5.1* 

Decolări cu simularea cedării unui motor: 
imediat după atingerea vitezei V2 

P----> ---->    

 (Pe avioanele care nu sunt certificate ca avioane din 
categoria de transport sau ca avioane din 
categoria commuter, nu se simulează cedarea 
motorului decât după ce se atinge o înălțime 
minimă de 500 ft deasupra capătului pistei. Pe 
avioanele care au aceleași performanțe ca 
avioanele din categoria de transport în privința 
masei la decolare și altitudinii densimetrice, 
instructorul poate simula cedarea motorului la 
scurt timp după atingerea vitezei V2) 

     

  2.5.2* între V1 și V2   P   X  M numai FFS  

  2.6 Decolare întreruptă la o viteză acceptabilă 
înaintea atingerii vitezei V1 

  P---->    ---->X  M  
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AVIOANE MULTIPILOT ȘI AVIOANE  
COMPLEXE DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ CU 

 UN SINGUR PILOT 
PREGĂTIRE PRACTICĂ 

TEST DE ÎNDEMÂNARE SAU 
VERIFICARE A COMPETENȚEI PENTRU 

CALIFICARE DE TIP/ATPL/MPL 

Manevre / Proceduri 
 

FSTD A 

Inițialele 
instructorului dacă 

pregătirea s-a 
încheiat 

Testare sau 
verificare pe FSTD 

sau pe A 

Inițialele 
examinatorului 
dacă testul sau 
verificarea s-a 

încheiat 
SECȚIUNEA 3 

  3 
  3.1 

Manevre și proceduri de zbor  
Zbor manual cu și fără sisteme directoare de zbor 
(fără pilot automat, fără propulsie automată / 
automanetă, precum și la diferite legi de comandă, 
dacă este cazul) 

P ---- > ---->    

3.1.1 La diferite viteze (inclusiv zbor lent) și altitudini din 
cadrul spectrului de pregătire FSTD 

P ---- > ---->    

3.1.2 
Viraje strânse de 180° și 360°, stânga / dreapta, 
utilizând o înclinare de 45° 

 

P ---- > ---->    

3.1.3 Viraje cu și fără spoilere P ---- > ---->    

3.1.4 
Proceduri de zbor și manevrare instrumentale, 
inclusiv plecare și sosire instrumentală, precum și 
apropiere la vedere 

 
P ---- > 

 
----> 

   

3.2 
Tuck under și Mach Buffet (dacă este cazul), 
precum și alte caracteristici de zbor specifice 
avionului (ex. ruliu neerlandez) 

P ---- > ---->X 
Pentru acest 
exercițiu nu 
se folosește  
un avion 

 

Numai FFS 

 

3.3 Operarea normală a sistemelor și a comenzilor 
panoului inginerului - mecanic de bord (dacă este 
cazul) 

OTD  
P ---- > 

---->    

3.4 Operațiuni normale și anormale ale următoarelor 
sisteme: 

   M Un minim 
obligatoriu de trei 
exerciții anormale 
trebuie selectate de 
la 3.4.0 la 3.4.14 
inclusiv 
 

3.4.0 Motorul (dacă este necesar, elicea) 
OTD 
P----> 

---->    

3.4.1 
Presurizarea și sistemul de condiționare a aerului OTD 

 P----> 
---->    

3.4.2 Sistemul Pitot/static 
OTD 
P----> 

---->    

3.4.3 Sistemul de combustibil 
OTD 
P----> 

---->    

3.4.4 Sistemul electric 
OTD 
P----> 

---->    

3.4.5 Sistemul hidraulic 
OTD 
P----> 

---->    

3.4.6 Sistemul comenzilor de zbor și sistemul de 
trimerare 

OTD 
P----> 

---->    

3.4.7 Sistemul antigivraj și de degivrare, încălzirea 
dispozitivului antireflexie 

OTD  
P----> 

---->    

3.4.8 Pilotul automat/sistemul director de zbor 
OTD 
P----> 

---->  M (doar 
pentru un 
singur pilot) 

 

3.4.9 
Dispozitivele de avertizare a angajării sau 
dispozitivele de evitare a angajării și dispozitivele 
de creștere a stabilității 

OTD  
P----> 

---->    
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AVIOANE MULTIPILOT ȘI AVIOANE  
COMPLEXE DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ CU 

 UN SINGUR PILOT 
PREGĂTIRE PRACTICĂ 

TEST DE ÎNDEMÂNARE SAU 
VERIFICARE A COMPETENȚEI PENTRU 

CALIFICARE DE TIP/ATPL/MPL 

Manevre / Proceduri 
 

FSTD A 

Inițialele 
instructorului dacă 

pregătirea s-a 
încheiat 

Testare sau 
verificare pe FSTD 

sau pe A 

Inițialele 
examinatorului 
dacă testul sau 
verificarea s-a 

încheiat 

3.4.10 
Sistemul de avertizare a apropierii periculoase  
de sol, radarul meteo, radio-altimetrul, 
transponderul 

P----> ---->    

3.4.11 Echipamentele radio, de navigație, instrumentele 
de zbor, FMS 

OTD 
P----> 

---->    

3.4.12 Trenul de aterizare și sistemul de frânare 
OTD 
P----> 

---->    

3.4.13 Sistemul de flapsuri și voleți de bord de atac 
OTD ---->    

3.4.14 Unitatea auxiliară de alimentare (APU) 
OTD 
P----> 

---->    

 Spațiu lăsat intenționat liber      
3.6 Proceduri anormale și de urgență:    M Un minim 

obligatoriu de trei 

exerciții trebuie 

selectate de la 3.6.1 

până la 3.6.9 

inclusiv 

3.6.1 Simulări de incendiu, de ex. motor, APU, cabină, 
compartiment cargo, cabina de pilotaj, aripă și 
sistemul electric, incluzând evacuarea 

P----> ---->    

3.6.2 Controlul și evacuarea fumului P----> ---->    
3.6.3 Cedări ale motorului, oprirea și repornirea 

motorului la o înălțime de siguranță 
P----> ---->    

3.6.4 Largare combustibil (simulare) P----> ---->    
3.6.5 Vânt de forfecare la decolare/aterizare P----> X  Numai FFS  
3.6.6 Depresurizarea simulată a cabinei / coborâre de 

urgență 

P----> ---->    

3.6.7 Incapacitatea unui membru al echipajului P----> ---->    

3.6.8 Alte proceduri de urgență, așa cum sunt 
prezentate în manualul de zbor al avionului (AFM) 

P----> ---->    

3.6.9 Eveniment ACAS OTD  
P----> 

Nu se 
folosește un 
avion 

 Numai FFS  

3.7 
 
3.7.1 

Pregătire în materiel de restabilire a atitudinii 
normale de zbor  
Revenire în urma unor evenimente de angajare în: 
-configurație de decolare;  
-configurație de zbor de croazieră la altitudine joasă  
-configurație de zbor de croazieră în apropierea 
altitudinii maxime de funcționare; și  
-configurație de aterizare.; 

P  
FFS calificat 
numai 
pentru 
sarcina de 
pregătire 

X 
Pentru acest 
exercițiu nu 
se folosește 
un avion 

   

3.7.2 Următoarele exerciții de restabilire a atitudinii 
normale de zbor: 
— revenire din atitudine cu botul sus la diferite 

unghiuri de înclinare; și 
— revenire din atitudine cu botul jos la diferite 

unghiuri de înclinare 
 

P 
FFS calificat 
numai 
pentru 
sarcina de 
pregătire 

X 
Pentru acest 
exercițiu nu 
se folosește  
un avion 

 Numai FFS  
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AVIOANE MULTIPILOT ȘI AVIOANE  
COMPLEXE DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ CU 

 UN SINGUR PILOT 
PREGĂTIRE PRACTICĂ 

TEST DE ÎNDEMÂNARE SAU 
VERIFICARE A COMPETENȚEI PENTRU 

CALIFICARE DE TIP/ATPL/MPL 

Manevre / Proceduri 
 

FSTD A 
Inițialele 

instructorului dacă 
pregătirea s-a încheiat 

Testare sau 
verificare pe 

FSTD sau pe A 

Inițialele 
examinatorului dacă 

testul sau 
verificarea s-a 

încheiat 

3.8 Proceduri de zbor instrumental      

3.8.1* Respectarea rutelor de plecare și de sosire și a 
instrucțiunilor ATC 

P----> ---->  M  

3.8.2* Proceduri de așteptare P----> ---->    

3.8.3* Operațiuni 3D până la DH/A de 200 ft (60 m) sau până 
la valori minime mai mari, dacă acest lucru este impus 
de procedura de apropiere 

     

Notă: conform AFM, este posibil ca procedurile RNP APCH să necesite utilizarea pilotului automat sau a sistemului director de zbor. Procedura care 
urmează să fie executată manual trebuie aleasă având în vedere respectivele limitări (de exemplu, se alege o procedură    ILS pentru 3.8.3.1 în cazul unei 
astfel de limitări prevăzute în AFM). 
3.8.3.1* Manual, fără sistemul director de zbor P --- > ---->  M (numai test 

de îndemânare) 

 

3.8.3.2* Manual, cu sistemul director de zbor P --- > ---->    

3.8.3.3* Cu pilotul automat P --- > ---->    

3.8.3.4* Manual, cu un motor simulat inoperant; cedarea 
unui motor trebuie simulată în timpul apropierii 
finale, înainte de a depăși 1 000 ft deasupra 
nivelului aerodromului, până la contactul cu pista 
sau până la încheierea procedurii de apropiere 
întreruptă. Pe avioanele care nu sunt certificate ca 
avioane din categoria de transport (JAR/FAR 25) 
sau ca avioane din categoria commuter (SFAR 23), 
apropierea în condițiile simulării cedării unui 
motor și procedura subsecventă de ratare se 
inițiază împreună cu apropierea de neprecizie 
conform descrierii de la punctul 3.8.4. Procedura 
de ratare se inițiază în momentul atingerii 
înălțimii/altitudinii publicate de trecere este 
obstacole (OCH/A), dar nu mai târziu de 
momentul atingerii unei MDH/A de 500 ft 
deasupra cotei pragului pistei. Pe avioanele care 
au aceleași performanțe ca avioanele din 
categoria de transport în ceea ce privește masa la 
decolare și altitudinea densimetrică, instructorul 
poate simula cedarea motorului în conformitate 
cu 3.8.3.4. 

P --- > ---->  M  

3.8.4* Operațiuni 2D până la MDH/A P*---> ---->  M  

3.8.5 Apropiere cu manevre la vedere (circling) în 
următoarele condiții: 
(a)* apropiere până la altitudinea minimă 
autorizată pentru apropierea cu manevre la 
vedere pentru aerodromul în cauză, în 
conformitate cu facilitățile locale de apropiere 
instrumentală, în condiții de zbor instrumental 
simulat urmată de: 
(b) apropiere cu manevre la vedere până la o altă 
pistă poziționată la cel puțin 90° față de axul 
apropierii finale folosit la litera (a), la altitudinea 
minimă autorizată pentru apropierea cu manevre 
la vedere.  
Observație: Dacă (a) și (b) nu sunt posibile din 
motive ATC, se poate simula un exercițiu în 
condiții de vizibilitate redusă. 

P*---> ---->    

3.8.6 Apropieri la vedere P --- > ---->    
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AVIOANE MULTIPILOT ȘI AVIOANE  
COMPLEXE DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ CU 

 UN SINGUR PILOT 
PREGĂTIRE PRACTICĂ 

TEST DE ÎNDEMÂNARE SAU 
VERIFICARE A COMPETENȚEI PENTRU 

CALIFICARE DE TIP/ATPL/MPL 

Manevre / Proceduri 
 

FSTD A 
Inițialele 

instructorului dacă 
pregătirea s-a încheiat 

Testare sau 
verificare pe 

FSTD sau pe A 

Inițialele 
examinatorului dacă 

testul sau 
verificarea s-a 

încheiat 

SECȚIUNEA 4 
4 Proceduri de apropiere întreruptă P*---> ---->    
4.1. Procedura de ratare cu toate motoarele în 

funcțiune* în timpul unei operațiuni 3D la 
atingerea înălțimii de decizie 

P*---> ---->    

4.2. Procedura de ratare cu toate motoarele în 
funcțiune* din diferite etape ale unei apropieri 
instrumentale 

P*---> ---->    

4.3. Alte proceduri de apropiere întreruptă P*---> ---->    

4.4* Procedura manuală de ratare cu simularea 
motorului critic inoperant după o apropiere 
instrumentală la atingerea DH, MDH sau MAPt 

P*---> ---->  M  

4.5. Aterizare întreruptă cu toate motoarele în 
funcțiune: 
- de la diferite înălțimi sub DH/MDH; 
- după contactul cu pista (aterizare ratată) 
Pe avioanele care nu sunt certificate ca avioane 
din categoria de transport (JAR/FAR 25) sau ca 
avioane din categoria commuter (SFAR 23), 
aterizarea întreruptă cu toate motoarele în 
funcțiune se inițiază sub DH / MDH sau după 
contactul cu pista. 

P----> ---->    

SECȚIUNEA 5 
   5 
  5.1. 

Aterizări  
Aterizări normale* cu stabilirea reperelor vizuale 
la atingerea DA/H în urma unei proceduri de 
apropiere instrumentală 

P     

5.2. Aterizare cu simularea blocării stabilizatorului 
orizontal în orice poziție out-of-trim 

P----> Pentru acest 
exercițiu nu 
se folosește 
un avion 

 Numai FFS  

5.3. Aterizări cu vânt lateral (aeronave, dacă este 
posibil) 

P----> ---->    

5.4. Zbor în zona de așteptare și aterizare fără flapsuri 
și voleți de bord de atac sau cu flapsuri și voleți de 
bord de atac parțial extinși 

P----> ---->    

5.5. Aterizare cu simularea motorului critic inoperant P----> ---->  M  

5.6. Aterizare cu două motoare inoperante: 
- avioane cu trei motoare: motorul central și 

un motor lateral, dacă este posibil în 
conformitate cu datele AFM; și 

- avioane cu patru motoare: două motoare de pe 
aceeași parte  

P X    M 
Numai FFS 
(numai test 
de îndemânare) 

 

 
Observații generale: 
Cerințe speciale pentru extinderea unei calificări de tip pentru apropieri instrumentale până la o înălțime de decizie mai mică de 200 ft (60m), și 
anume operațiuni CAT II/III. 
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AVIOANE MULTIPILOT ȘI AVIOANE  
COMPLEXE DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ CU 

 UN SINGUR PILOT 
PREGĂTIRE PRACTICĂ 

TEST DE ÎNDEMÂNARE SAU 
VERIFICARE A COMPETENȚEI PENTRU 

CALIFICARE DE TIP/ATPL/MPL 

Manevre / Proceduri 
 

FSTD A 

Inițialele 
instructorului 

dacă pregătirea 
s-a încheiat 

Testare sau 
verificare pe FSTD 

sau pe A 

Inițialele 
examinatorului 
dacă testul sau 
verificarea s-a 

încheiat 

SECȚIUNEA 6 
Autorizare adițională la o calificare de tip pentru apropieri instrumentale până la o DH mai mică de 60 m (200 ft) (CAT II/III) 
Următoarele manevre și proceduri reprezintă cerințele minime de pregătire pentru autorizarea apropierilor instrumentale până la o DH 
mai mică de 60 m (200 ft). Pe durata următoarelor apropieri instrumentale și proceduri de apropiere întreruptă, se folosesc toate 
echipamentele avionului impuse de certificarea de tip pentru apropieri instrumentale până la o DH mai mică de 60 m (200 ft). 

6.1* Decolare întreruptă la distanța vizuală în lungul 
pistei (RVR) minimă autorizată 

P*---> ---->X 
Pentru acest 
exercițiu nu se 
folosește 
un avion 

 M*  

6.2* Apropieri CAT II/III: 
în condiții simulate de zbor instrumental până 
la DH aplicabilă, folosind sistemul de ghidare a 
zborului. Se respectă procedurile standard de 
coordonare a echipajului (împărțirea sarcinilor, 
proceduri «call out», supravegherea reciprocă, 
schimbul de informații și susținerea). 

P ---- > ---->  M  

6.3* Procedura de ratare: 
după apropierile indicate la punctul 6.2 la 
atingerea DH. Pregătirea trebuie să includă, de 
asemenea, o procedură de ratare cauzată de 
RVR insuficientă (simulată), vânt de forfecare, 
abatere excesivă a avionului față de limitele de 
apropiere pentru o apropiere reușită, cedarea 
echipamentului de la sol/de bord înaintea 
atingerii DH și ratarea în condițiile simulate de 
cedare a echipamentului de bord. 

P ---- > ---->  M*  

6.4* Aterizare (aterizări): 
cu stabilirea referinței vizuale la atingerea DH 
după o apropiere instrumentală. În funcție de 
sistemul specific de ghidare a zborului, se 
efectuează o aterizare automată. 

P ---- > ---->  M  

NOTĂ: operațiunile CAT II/III se efectuează în conformitate cu cerințele aplicabile privind operațiunile aeriene. 

DECLARAȚIA EXAMINATORULUI 
Declar pe propria răspundere am primit de la solicitant, conform FCL.1030 (b)(3)(i) la HG nr.204/2020, informații cu privire la pregătirea și 

experiența acestuia și am constatat că este eligibil pentru verificarea practică solicitată. 

REZULTAT TEST/ VERIFICARE: 

ADMIS  ADMIS PARȚIAL  RESPINS  

Nume și prenume examinator  Data test/ verificare  

Semnătura examinatorului  Locație test/ verificare  

Nr. certificat examinator  
Loc examinator în timpul testului/ verificării scaun din stânga  scaun din dreapta  jump seat                 

 

DECLARAȚIE ADIȚIONALĂ 
(aplicabilă deținătorilor de certificate de examinatori emise de State membru OACI în conformitate cu FCL.1030(b)(3)(iv) la HG nr.204/2020):  

“Prin prezenta declar că cunosc și am aplicat cerințele și procedurile naționale corespunzătoare AAC RM din HG nr.204/2020 și Ed.01 al MANUALULUI 
DE EXAMINATOR (GM-EM) aprobat de ACC.” 

Nume deținător certificat examinator 
emis de Stat membru OACI 

 Semnătura  

 


