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Nr. de înregistrare solicitant 
 
 
 
 

Nr. de înregistrare AAC 

 

Cererea se completează cu majuscule, folosind cerneală albastră / The form is filled in block capitals using blue ink 

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 DATE REFERITOARE LA CERTIFICATUL DEȚINUT/ DETAILS OF THE LICENCE HELD  

Numărul certificatului /  
Number of licence   

Data ultimei emiteri/   

Date of last issue  
  

Calificare(ări) deținute:  
1. 

Termen de valabilitate /  
Valid untill 

 

2. 
Termen de valabilitate /  
Valid untill 

 

 

C APTITUDINE MEDICALĂ/ MEDICAL FITNESS 

Clasa deținută/ 
Medical Class held 

 
Data expirării / 
Expiry date 

 
Numărul certificatului 
medical/Medical certificate number 

 

 

D Rezumatul condițiilor pentru conversia unui certificat național de pilot de balon în certificat BPL în 
conformitate cu Partea FCL / Summary of conditions for conversion of a national balloon pilot licence to a Part-FCL BPL. 

Cerințe / Requirements: 

□ Certificat medical valabil Part-MED de clasa 2 sau LAPL (anexați o copie a certificatului medical valabil) / 
Valid medical certificate Part-MED class 2 or LAPL (enclose copy of the valid medical) 

□ 
Demonstrarea cunoașterii părților relevante ale HG 204/2020 Part-FCL (Secțiunea F la prezenta cerere: 
Raport de examinare a cunoștințelor teoretice / Demonstrate knowledge of the relevant parts of GD 204/2020 Part-

FCL (Section F to this application: Theoretical knowledge examination report)  

□ 
Cerințe privind experiența recentă conform Părții FCL.230.B (anexați copiile relevante ale carnetului de 
zbor sau ale verificării de competență) / Recency requirements acc. to Part-FCL.230.B (atach the relevant copies of the 

flight book or the proficiency check) 

în ultimele 24 de luni: 
within the last 24 months: □ 6 ore de zbor 

6 hours of flight time 
ore: 
hours: 

 

□ 
10 decolări și aterizări 
10 take-offs and landings 

numărul: 
number: 

 

Dacă nu respectă cerințele de mai sus / If not complying with the requirements above: 

□ susținerea unei verificări de competență cu un FE(B) 
pass a proficiency check with an FE(B) 

data 
date  

numele examinatorului /  
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name of examiner 

certificat nr / 
licence no  

semnătura examinatorului / 
signature of examiner  

sau / or : 

□ 

efectuarea timpul suplimentar de zbor sau 
decolările și aterizările sub supravegherea unui 
instructor, pentru a îndeplini cerințele FCL.230.B(a) 
perform the additional flight time or take-offs and landings 
under the supervision of an instructor, to compete 
FCL.230.B(a) requirements  

data / 
date 

 

numele instructorului / 
name of instructor 

 

certificat nr / 
licence no 

 

semnătura instructorului / 
signature of instructor 

 

 

E DECLARAȚIA SOLICITANTULUI/  Declaration of applicant  

DECLARAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE URMĂTOARELE: / I self-declare the following: 

□ că respect cerințele pentru calificare de zbor cu balonul cu aer cald legatI 

to comply with the requirements for the Tethered hot-air balloon flight rating 

□ că respect cerințele pentru următoarea(ele) grupă(e) de baloane cu aer cald: 

to comply with the requirements for the following Hot-air-balloon group(s): 

 
Grupa balonului/ 
Group of balloon 

Capacitatea anvelopei/ Envelope capacity  

 □ Grupa A / Group A maxim 3400 m³  / max. 3400 m³  

 □ Grupa B / GroupB între 3401 m³ și 6000 m³ / between 3401 m³ and 6000 m³ 

 □ Grupa C / Group C între 6001 m³ si 10500 m³ / between 6001 m³ and 10500 m³ 

 □ Grupa D / Group D peste 10501 m³ / more than 10501m³ 

□ 
că îndeplinesc cerințele pentru următoarea(ele) cerințe pentru operare comercială: 
to comply with the requirements for the following requirements for commercial operation: 

□ Operațiune comercială ”Balon cu aer cald” 
Commercial operation ”Hot-Air balloon” □ FCL.060, FCL.205.B (b)(c)  

□ Operațiune comercială ”Balon de gaz” 
Commercial operation ”Gas balloon” 

□ FCL.060, FCL.205.B (b)(c) 

□ Operațiune comercială ” Aeronavă cu aer cald” 
Commercial operation ”Hot-Air Airship” □ FCL.060, FCL.205.B (b)(c) 

Declar pe propria răspundere că toate datele înscrise în prezenta cerere sunt adevărate, complete și 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 issue of the 
licence will lead to the suspension of this document. 

Semnatura aplicantului/ 
Applicant’s Signature 

 
 

Data/  
Date  
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F 
RAPORT DE EXAMINARE A CUNOȘTINȚELOR TEORETICE/  

Theoretical knowledge examination report  

Examinare / First attempt 

  DISCIPLINA / SUBJECT  Data /  
Date 

Nume examinator /  
Examiner name 

Rezultat % /  
Result % 

Semnătura /  
Signature  

1       

2       

3       

4       

Reexaminare / Second attempt 

 DISCIPLINA / SUBJECT  Data /  
Date 

Nume examinator /  
Examiner name 

Rezultat % /  
Result % 

Semnătura /  
Signature  

1       

2       

3       

4       

Reexaminare / Third attempt 

 DISCIPLINA / SUBJECT  Data /  
Date 

Nume examinator /  
Examiner name 

Rezultat % /  
Result % 

Semnătura /  
Signature  

1       

2       

3       

4       

Reexaminare/ Fourth attempt 

 DISCIPLINA/ SUBJECT Data / Date Nume examinator /  
Examiner name 

Rezultat  % / 
Result % 

Semnătura /  
Signature 

1       

2       

3       

4       
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G 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 

1  Copia certificatului de zbor valabil / Copy of valid  licence    

2  Formularul original verificare de competență, completat corespunzător (dacă 
este aplicabil)/ 
Proficiency check form, filled correctly (if applicable) 

  

3  Copie carnet zbor /  Copy of  logbook    

4  Copie Certificat Medical Part-MED valid /  
Copy of the valid Part-MED Medical Ceriticate  

  

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

  

6  Limitări / Limitations    

Se completează de Șeful Secției Autorizare Personal Aeronautic / 
To be completed by the Head of Personnel Licensing Section 

Atest eligibilitatea / I certify eligibility   

 

 

 


