AAC

Cerere calificare IR
Instrument rating application

Anexa nr.5

Nr. de înregistrare solicitant

Nr. de înregistrare AAC

CERERE CALIFICARE IR
INSTRUMENT RATING APPLICATION
Cererea se completează cu majuscule, folosind cerneală albastră / The form is filled in block capitals using blue ink
*dacă este aplicabil / if applicable
A

DATE PERSONALE / PERSONAL DETAILS

Nume/
Family name

Prenumele/
First name

Data și locul nașterii/
Date and place of birth

Naționalitatea/
Nationality

Telefon/Phone

Adresa permanentă/
Permanent address

e-mail

B

DETALII CERERE/APPLICATION DETAILS

Nr. şi tip certificat /

Clasă sau tip deținut/

Licence No & type

Class or type actual

Dată expirare/
Expiry date

PBN

Calif. IR/

SE

ME

Data obținerii /

IR rating

Date of issue

Calif. EIR/

Elicopter / Helicopter

Avion / Aeroplane

Reînnoire

Extindere

EIR rating

Obţinere

Revalidare

NOTA: Solicitarea va fi identificată prin înscrierea clasei sau a tipului de aeronavă în căsuța specifică categoriei de instructor, precum şi prin marcarea cu un x
a categoriei de aeronave şi a procesului de certificare solicitat. / NOTE: Specific request must be identified by the mentioning the class or type of aircraft in the
specific instructor box. The aircraft category and the licence activity must also be identified cu an x.

APTITUDINE MEDICALĂ / MEDICAL FITNESS

C
Clasa deținută /

Data expirării /

Medical Class held

Expiry date

Numărul certificatului
medical/
Medical certificate number

PREGĂTIRE / TRAINING
Se completează de ATO / To be completed by ATO

D
Curs integrat /

Perioada /

ATO (Nume și nr certificat/ Curs modular /

Perioada /

ATO (Nume și nr certificat/

Integrated course

Period

Name and certificate no)

Period

Name and certificate no)

Curs CB IR /

Perioada /

CB IR course

Period

ATO (Nume și nr certificat/ Curs CB IR prin IR – Perioada /
Name and certificate no)
Period
OACI /

Modular course

ATO (Nume și nr certificat/
Name and certificate no)

CB IR based on ICAO IR

Curs EIR /
EIR course

Ediția 01

Perioada /
Period

ATO (Nume și nr certificat/ Observații /
Name and certificate no)

Remarks
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Confirmare/ Confirmation HT ATO /
Nume și semnătură / Name and Signature

Recomandare test / Test recomm.
Nume şi semnătură / Name and signature IRI

PREGĂTIRE PRACTICĂ / FLIGHT TRAINING
Se completează de solicitant / To be completed by applicant

E

Experiență zbor totală / Total flight experience

Ore / Hours

Avion / Aeroplane

Elicopter / Helicopter

Experiență PIC / PIC flight experience

Ore / Hours

Avion / Aeroplane

Elicopter / Helicopter

Timp instrumental sol / Instrument ground time Ore / Hours

Avion / Aeroplane

Elicopter / Helicopter

Pregătire pe aeronavă / Aircraft training

Ore / Hours

Avion / Aeroplane

Elicopter / Helicopter

Pregătire FSTD / FSTD training

Ore / Hours

Avion / Aeroplane

Elicopter / Helicopter

REZULTATE EXAMINARE TEORETICĂ / THEORETICAL EXAMINATION SCORES
Conform adeverinței anexate / according to attached certificate

F

DECLARAŢIA SOLICITANTULUI / APPLICANT DECLARATION
Declar pe propria răspundere că toate datele înscrise în prezenta cerere sunt adevărate, complete şi corecte. Înțeleg că orice
declarație falsă sau orice omisiune deliberată, descoperită la o dată ulterioară emiterii certificatului, atrage după sine
suspendarea de către AAC a documentului în cauză. / I declare that the information provided on this form is correct and complete. I agree that
any false or deliberate omission of any information, after the issuev of the licence will lead to the suspension of the document.

Semnătura solicitantului / Applicant Signature ___________________________ Data / Date _______________
DOCUMENTE ADIŢIONALE CERERII / ADDITIONAL DOCUMENTS TO APPLICATION
Se completează de AAC / To be completed by CAA
Verificat inspector certificare / Checked by licensing officer
Data și semnătura/ Date and signature

G

1
2

Formularul original test îndemânare, completat corespunzător/
Skill test check form, filled correctly

3

Certificat absolvire curs IR, eliberat de ATO (copie)/

4

Copie autorizație examinator FCL (nu se aplică examinatorilor moldoveni)/

Graduation Certificate issued by ATO (copy)
Copy of the FCL examiner authorisation (not required for MD examiner)

5

Copie certificat FNPT I/II sau FFS, FSTD valid (după caz)/
Copy of the valid FNPT I/II or FFS, FSTD certificated (if applicable)

6

Copie autorizație ATO (nu se aplică ATO din RM/
ATO. Authorisation (not required for RM ATOs

7

Copie carnet zbor pregătire zbor instrumental/

8

Copie Certificat Medical Part FCL valid/

Copy of logbook confirming the flight and simulator training, skill test
Copy of the valid Part FCL Medical Ceriticate

9

Copie act identitate (buletin de identitate sau pașaport)/
Copy of Identity Card or Passport

10 Copie certificat de zbor dețnut/
Copy of license

11 Limitări/
Limitations

Se completează de Șeful Secției Autorizare personal aeronautic /
To be completed by the Head of Personnel Licensing Section
Atest eligibilitatea

Ediția 01

Iunie 2021

