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REGULI DE AMENDARE 
 
 

Prezenta reglementare este amendabilă în următoarele condiţii: 
 
 

1) Modificarea prevederilor prezentei reglementări se poate face numai prin amendament. 
 

2) Amendamentul se aprobă prin Ordinul Directorului al Autorităţii Aeronautice Civile a Republicii 
Moldova. 

 
3) După aprobarea amendamentului, fiecare deţinător al reglementării în cauză va introduce noile 

pagini emise şi va distruge paginile înlocuite. 
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PREAMBUL 
 

1. Activitatea aviaţiei civile pe teritoriul şi în spaţiul aeronautic al Republicii Moldova este reglementată prin 
Legea aviaţiei civile nr. 1237-XIII din 23.10.1997, prin actele normative în domeniu, elaborate în conformitate 
cu Legea aviaţiei civile şi prevederile Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago la 7 
decembrie 1944 şi ale altor convenţii şi acorduri la care Republica Moldova este parte. 
 
2. În scopul asigurării siguranţei zborurilor, Autoritatea Aeronautică Civilă emite, în calitatea sa de organ de 
specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul aviaţiei civile, reglementări obligatorii privind 
autorizarea personalului aeronautic al aviaţiei civile, în conformitate cu reglementările, standardele, practicile 
recomandate şi procedurile elaborate de Autorităţile de Aviaţie Unite, Organizaţia Aviaţiei Civile 
Internaţionale, Conferinţa Europeană a Aviaţiei Civile şi de alte organisme internaţionale în domeniul aviaţiei 
civile la care Republica Moldova este parte şi asigură controlul respectării acestora. 
 
3. Reglementările aeronautice RAC-APL – Autorizarea personalului aeronautic al aviaţiei civile (piloţi, 
navigatori aerieni, ingineri naviganţi, însoţitori de bord, operatori de bord, controlori trafic aerian, dispeceri 
operaţiuni de zbor) sunt elaborate în baza Legii aviaţiei civile nr. 1237-XIII din 23.10.1997, precum şi 
Reglementărilor aeronautice europene – JAR-FCL1, JAR-FCL2, JAR-FCL4, ESARR5, precum şi Anexei 1 
OACI 
 
4. Personalul aeronautic civil este obligat să respecte reglementările aeronautice civile în vigoare, 
procedurile de evaluare şi examinare, efectuate de către Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova 
în vederea autorizării acestora. 
 
5. Pentru punerea în aplicare a RAC-APL Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova emite ordine, 
directive, instrucţiuni, instrucţiuni tehnice, proceduri. 
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SECŢIUNEA A  DEFINIŢII ŞI ABREVIERI. PREVEDERI GENERALE 
 
CAPITOLUL 1  DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 
 
RAC-APL 0001(a) Definiţii 
 
(1) Aeronavă (Aircraft) – orice aparat care 
se poate menţine în atmosferă cu ajutorul altor 
reacţii ale aerului decât cele deasupra suprafeţei 
pămîntului. 
 
(2) Aeronavă pentru operarea căreia este 
necesar un co-pilot (Aircraft, for the operation 
of which is required a co-pilot) - tip de 
aeronavă pentru operarea căreia este necesar un 
co-pilot, aşa cum se specifică în certificatul de tip 
sau certificatul de operator. 
 
(3) Aeronavă certificată pentru zboruri cu 
un singur pilot (Aircraft certificated for  single 
pilot operational) - tip de aeronave, care 
conform deciziei statului de înmatriculare, luată în 
timpul certificării, poate fi operată în condiţii de 
siguranţă de către un echipaj minim de zbor, cu 
un singur pilot. 
 
(4) Aeronavă cu un sistem de creştere a 
forţei de ridicare (Powered-lift) – aeronavă mai 
grea decât aerul, care poate efectua o decolare 
verticală, o aterizare verticală şi un zbor la viteză 
redusă, ceea ce în principal este asigurat de 
motorul de mecanizare a aripei  sau tracţiunea 
motorului puse în mişcare,    utilizate pentru 
crearea forţei de ridicare în acest regim de zbor, 
precum şi de suprafeţele aerodinamice 
nerotabile, care creează o forţă de ridicare la 
efectuarea unui zbor orizontal. 
 
(5) Aeronavă multipilot (Multi-pilot 
Aircraft) – aeronavă certificată pentru operaţiuni 
de zbor cu un echipaj minim care este format din 
cel puţin doi piloţi. 
 
(6) Autorizare (Authorisation) - confirmare 
oficială dată printr-un document eliberat în 
conformitate cu prevederile reglementărilor 
aeronautice din Republica Moldova prin care se 
atestă capacitatea deţinătorului unui certificat de 
personal aeronautic navigant de a desfăşura 
activităţile aeronautice civile menţionate în acest 
document.  
 
(7) Andosament (Endorsement) - un 
înscris într-un certificat ATC, prin care se indică 
unitatea de trafic aerian şi poziţiile sau sectoarele 
operaţionale la care controlorul este autorizat să 
exercite prerogativele calificării/calificărilor 
valabile care sunt prevăzute în certificat 
respectivă, precum şi anumite condiţii speciale, 
privilegii sau limitări referitoare la respectivele 
calificări. 

Andosamente sunt de trei categorii, după cum 
urmează: 
 
- Andosament asociată unui certificat (Licence 
endorsement) 
- Andosament asociată unei calificări (Rating 
endorsement) 
-  Andosament de unitate (Unit endorsement) 
 
(8) Andosament asociat unei calificări 
(Rating Endorsement) - un înscris sub forma 
unei autorizări asociată unei calificări, constituind 
parte integrantă a acesteia, prin care sunt 
precizate anumite condiţii speciale, privilegii sau 
limitări referitoare la acea calificare. 
 
(9) Andosament asociat unui certificat 
(Licence endorsement) -un înscris sub forma 
unei autorizări asociată unei licenţe ATC, 
constituind parte integrantă a acelei licenţe, prin 
care se desemnează o calificare de specialist 
asociată cu calificarea/ calificările valabile 
înscrise în licenţa respectivă. 
 
(10) Andosament de Unitate (Unit 
Endorsement) - un înscris într-o licenţă ATC, 
prin care se precizează unitatea de trafic aerian şi 
poziţiile sau sectoarele operaţionale la care 
controlorul este autorizat să exercite 
prerogativele calificării / calificărilor valabile care 
sunt prevăzute în licenţa respectivă. 
 
(11) Avion (Aeroplane) - o aeronavă mai 
grea decât aerul, propulsată de un motor, care se 
susţine în zbor datorită reacţiunilor dinamice la 
suprafeţele care rămîn nemişcate în condiţiile 
respective ale zborului. 
 
(12) Balon dirijabil (Airship) – un aparat de 
zbor mai uşor decît aerul propulsat de un motor. 
 
(13) Balon liber (Free balloon) O aeronavă 
mai uşoară decât aerul, nepropulsată de un 
motor. 
 
(14) Categorie de aeronavă (Aircraft 
category) - clasificarea aeronavelor în funcţie de 
caracteristicile de bază specificate, de exemplu 
avion, planor, elicopter, balon liber. 
 
(15) Certificat (Certificate) - document oficial 
individual în termen de valabilitate, emis de către 
o autoritate aeronautică civilă naţională prin care 
se acordă deţinătorului dreptul de a desfăşura 
activităţile aeronautice specificate în acest 
document, în conformitate cu reglementările 
naţionale în vigoare. Această definiţie include de 
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asemenea şi calificările asociate acestui 
document. 
 
(16) Certificat de controlor trafic aerian (Air 
traffic controller license) – un document prin 
care se atestă că o persoană este calificată 
controlor de trafic aerian şi care conţine date şi 
atestări personale, medicale şi profesionale, 
inclusiv detalii referitoare la calificările, 
autorizările asociate precum şi competenţa/ 
valabilitatea la momentul respectiv. 
 
(17) Certificarea navigabilităţii de zbor 
(Certify as airworthy) - acordarea unui certificat 
care atestă faptul că aeronava sau componentele 
sale corespund normelor de navigabilitate în 
vigoare după întreţinerea tehnică a aeronavei sau 
a componentelor sale. 
 
(18) Competenţa (Competency) - combinaţie 
de abilităţi, cunoştinţe şi mecanisme necesare 
pentru a efectua activităţi la nivelul prescris. 
 
(19) Concluzie medicală (Medical 
Assesment) – act prin care statul contractant 
confirmă că titularul certificatului corespunde 
cerinţelor concrete de sănătate înaintate. 
 
(20) Concluzie medicală oficială 
(Accredited medical conclusion) – concluzie 
medicală efectuată în legătură cu un caz specific 
de către unul sau mai mulţi experţi, acceptată de 
către autoritatea emitentă a certificatelor, cu 
implicarea, dacă este necesar, a specialiştilor în 
operaţiuni de zbor, sau a altor experţi. 
 
(21) Consumare riscantă a substanţelor 
(Problematical use of substances) - utilizarea 
de către personalul aeronautic a unei sau mai 
multor substanţe psihoactive, astfel încît aceasta:  
 
a) constituie un pericol direct pentru persoana 
care consumă sau pune în pericol viaţa, 
sănătatea sau bunăstarea altor oameni şi/sau  
 
b) creează sau agravează problema sau tulburări 
cu caracter  profesional, social, psihic sau fizic.   
 
(22) Controlul erorilor (Error management) - 
procesul de depistare a erorilor şi de răspuns la 
acestea, prin contramăsuri, care diminuează sau 
înlătură consecinţele erorilor şi reduc riscul 
erorilor sau situaţiilor nedorite. 
 
(23) Controlul factorilor de risc (Threat 
management) - procesul de depistare a riscurilor 
şi de răspuns la acestea prin contramăsuri, care 
diminuează sau înlătură consecinţele riscurilor şi 
reduc riscul erorilor sau situaţiilor nedorite. 
 
 

(24) Controlor Trafic Aerian Calificat 
(controlor ATC calificat) (Rated Air Traffic 
Controller) - un controlor de trafic aerian care 
deţine certificat şi calificări valabile, 
corespunzătoare atribuţiilor pe care trebuie să le 
exercite. 
 
(25) Controlor Trafic Aerian în pregătire  
(Controlor ATC în pregătire) (Trainee Air 
Traffic Controller) - un controlor de trafic aerian 
aflat în pregătire în vederea obţinerii unei calificări 
sau autorizări suplimentare. 
 
(26) Controlor de Trafic Aerian Stagiar  
(Controlor ATC stagiar) (Student Air Traffic 
Controller) - persoană selecţionată care a 
încheiat cu succes un curs aprobat de pregătire şi 
instruire iniţială (ab-initio) în domeniul controlului 
traficului aerian şi care a promovat examinarea 
corespunzătoare, conform reglementărilor şi 
procedurilor aplicabile, înainte de începerea 
pregătirii pre-OJT. 
 
(27) Conversie unui certificat (Conversion 
of licence) - emiterea unui certificat JAR-FCL pe 
baza certificatului emis de către un stat care nu 
este membru JAA. 
 
(28) Cooperare în echipaj multiplu (Multi-
crew co-operation) - funcţionarea echipajului de 
conducere ca o echipă formată din membrii de 
echipaj care cooperează sub conducerea pilotului 
comandant. 
 
(29) Co-pilot (Co-pilot) - titularul unui 
certificat de pilot care exercită toate funcţiile de 
pilot, altele decît cele ale pilotului comandant; 
excepţie face pilotul care se află la bordul 
aeronavei exclusiv pentru efectuarea instruirii de 
zbor. 
 
(30) Criterii de performanţă (Performance 
criteria) - expunerea simplă, care se supune 
aprecierii, a rezultatului solicitat al elementului de 
calificare şi descrierea criteriilor utilizate pentru a 
determina, dacă nivelul solicitat corespunde 
eficienţei. 
 
(31) Echipamente electronice de bord 
(Aircraft avionics) - termenul care indică orice 
dispozitiv electronic, inclusiv partea electrică, 
destinată utilizării la bordul aeronavei, inclusiv 
radio, sistemul automat de control al zborului şi 
echipament instrumental. 
 
(32) Element de competenţa (Competency 
element) - acţiune reprezentînd o sarcină, care 
constituie un eveniment de iniţiere şi un 
eveniment final şi determină în mod clar graniţele 
sale, şi rezultatul constatat.  
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(33) Elicopter (Helicopter) - aeronavă mai 
grea decît aerul susţinută în zbor în principal de 
către reacţia aerului asupra unuia sau mai multor 
rotoare propulsate de un motor în jurul unor axe 
care se află aproximativ în poziţie verticală. 
 
(34) Erori (Error) - acţiune sau inactivitate a 
unui membru al personalului de întreţinere, ceea 
ce conduce la o retragere de la intenţiile sau 
aşteptările organizatiei sau ale unui membru al 
personalului de întreţinere. 
 
(35) Examen (Examination) – recunoaşterea 
mijloacelor alternative sau a calificării acordate 
anterior.  
 
(36) Examinator (Examiner) - persoana 
responsabilă cu efectuarea testului practic în 
vederea obţinerii, reînnoirii, revalidării unui 
certificat, sau a unei calificări ori autorizări 
asociate certificatului deţinut. 
 
(37) Experienţă de zbor (Flight experience) 
- totalitatea orelor de zbor executate la bordul 
oricărei aeronave pe perioada de lucru în 
domeniul aviaţiei civile în activitatea de zbor. 
 
(38) Expert medical (Medical assessor) - 
medic care deţine calificare şi experienţă practică 
în domeniul medicinii aeronautice şi evaluează 
concluzii medicale, prezentate autorităţii privind 
acordarea certificatelor de către membrii comisiei 
medicale. 
 
(39) Extinderea competenţei (Extension 
Validation) - procesul prin care o calificare 
valabilă se extinde pentru poziţii sau sectoare 
operaţionale suplimentare din cadrul aceleiaşi 
unităţi de trafic. 
 
(40) Instructor OJT (On-the-Job Training 
Instructor) - un controlor de trafic aerian care are 
înscrisă în licenţă o autorizare ce permite 
deţinătorului să asigure instruire în mediul 
operaţional pentru care aceasta este emisă. 
 
(41) Pregătire conform programului 
aprobat (Approved training) - pregătirea sub 
supravegherea şi conform unui program special, 
aprobat de către un stat contractant care, în cazul 
în care aceasta pregătire a membrilor echipajului 
de zbor este efectuată în cadrul unei organizaţii 
de pregătire aprobată. 
 
(42) Îndemînare de zbor (Airmanship) – 
luarea permanentă a deciziilor corecte, folosind 
cunoştinţe profunde, deprinderi si mecanisme în 
scopul executării zborului. 
 
(43) Întreţinere tehnică (Maintenance) - 
efectuarea  lucrărilor necesare pentru asigurarea 
menţinerii navigabilităţii aeronavei, inclusiv 

lucrările de control şi restabilire, inspecţii, 
înlocuiri, eliminarea defectelor, executate atît în 
mod separat, cît şi în asociere, precum şi 
efectuarea modificaţiei sau reparaţiei   
 
(44) Întreţinere ATS în baza monitorizării 
(ATS surveillance service) - termenul utilizat în 
legătură cu unul dintre tipurile de servicii oferite 
direct prin sistemul de monitorizare ATS. 
 
(45) Membru al comisiei medicale (Medical 
examiner) - medic instruit cu   abilităţi practice în 
domeniul medicinii aeronautice şi experienţă în 
domeniul aviaţiei, desemnat de către autoritatea 
emitentă a certificatelor pentru efectuarea unor 
examene medicale privind aptitudinile de stare a 
sănătăţii a candidaţilor pentru obţinerea 
certificatelor şi calificărilor, pentru care sînt 
stabilite cerinţe faţă de certificarea medicală.    
 
(46) Membru al echipajului de cabină 
(Cabin crew member) - persoană, posesor al 
unui certificat corespunzător, căruia îi revin 
sarcini esenţiale pentru exercitarea anumitor 
atribuţii de serviciu la bordul aeronavei 
(deservirea aeronavei sau pasagerilor), care are 
o pregătire specială, dar nu este membru al 
echipajului de zbor.  
 
(47) Membru al echipajului de zbor (Flight 
crew member) - un membru al echipajului, 
posesor al unui certificat corespunzător, căruia îi 
revin sarcini esenţiale pentru operarea aeronavei 
pe durata unei perioade de timp de serviciu în 
zbor. 
 
(48) Motoplanor de turism (Touring Motor 
Glider - TMG)  - un motoplanor având un 
certificat de navigabilitate emis sau acceptat de 
către un Stat membru JAA, având un motor 
integrat, neretractabil şi elicea neretractabilă. 
El trebuie să fie capabil să decoleze şi să urce cu 
mijloace proprii de propulsie în conformitate cu 
manualul său de zbor. 
 
(49) Noaptea (Night) - perioadă cuprinsă 
între începutul crepusculului civil de seară şi 
terminarea crepusculului civil de dimineaţă sau 
orice altă perioadă cuprinsă între apusul şi 
răsăritul soarelui, eventual specificată de către 
Autoritatea competentă. 
 
(50) Notă de calificare (Rating) - menţiunea 
înscrisă într-un certificat sau care se referă la 
acesta şi este parte componentă a lui, în care 
sunt stabilite anumite condiţii speciale, drepturi 
sau limitări referitoare la acest certificat. 
 
(51) Organ autorizat pentru acordarea 
certificatelor (Licensing Authority) - organ 
abilitat, responsabil faţă de statul contractant 
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pentru acordarea certificatelor personalului 
aeronautic. 
 
(52) Organizaţie de întreţinere tehnică 
aprobată (Approved maintenance 
organization) - organizaţie aprobată de către un 
stat contractant în conformitate cu cerinţele 
capitolului 8,  “Întreţinerea tehnică a aeronavei" 
partea 1 din Anexa 6 al Convecţiei privind Aviaţiei 
Civile Internaţionale pentru întreţinerea tehnică a 
aeronavelor sau componentelor acestora şi care 
funcţionează sub controlul unui organ aprobat de 
către acest stat. 
 
(53) Organizaţia de pregătire aprobată 
(Approved training organization) - organizaţia 
aprobată de către un stat contractant conform 
cerinţelor p. 1.2.8.2 şi suplimentului 2 al Anexei 1 
al Convecţiei privind Aviaţiei Civile Internaţionale 
pentru efectuarea instruirii membrilor echipajului 
de zbor şi care funcţionează sub controlul acestui 
stat. 
 
(54) Personal aeronautic (Aeronautical 
personnel) - persoane care au o pregătire 
profesională specială şi deţin certificate 
corespunzătoare şi care desfăşoară activităţi întru 
asigurarea siguranţei zborurilor aeronavelor sau 
securităţii aeronautice, precum şi activităţi privind 
organizarea, executarea, asigurarea şi deservirea 
transporturilor aeriene şi zborurilor aeronavelor, 
operaţiunilor de lucru aerian, organizarea utilizării 
spaţiului aerian, organizarea şi deservirea 
traficului aerian.  
 
(55) Pilot comandant de aeronavă (Pilot-in-
command of the aircraft) – pilotul desemnat de 
către operator sau, în cazul aviaţiei generale, de 
către proprietarul aeronavei, ca fiind la comandă 
şi însărcinat cu conducerea în siguranţă a 
aeronavei pe durata zborului. 
  
(56) Pilot comandant de aeronavă sub 
supraveghere (Pilot-in-command of the 
aircraft under supervision) – Co-pilotul, care 
exercită sub supravegherea comandantului de 
aeronavă atribuţiile şi funcţiile comandantului de 
aeronavă în conformitate cu metodica observării, 
acceptată de către autoritatea emitentă a 
certificatelor. 
 
(57) Pilotare (Pilot (to)) - manipularea 
organelor de exploatare a unei aeronave în timpul 
zborului. 
 
(58) Pilot profesionist (Professional pilot) - 
pilot care deţine un certificat care îi permite să 
piloteze o aeronavă în operaţiuni pentru care se 
primeşte o remuneraţie. 
 
(59) Pilot particular (Private pilot) - pilot 
care deţine un certificat care nu-i permite să 

piloteze o aeronavă în operaţiuni pentru care se 
primeşte o remuneraţie. 
 
(60) Planor (Glider) - aeronavă mai grea 
decît aerul, nepropulsată de un motor, antrenarea 
în zbor a căreia este efectuată, în principal, de 
acţiunea reacţiilor aerodinamice asupra 
suprafeţelor care rămîn fixe în condiţiile 
respective de zbor. 
 
(61) Plan de zbor (Flight plan) - anumite 
informaţii privind zborul planificat sau o parte a 
zborului aeronavei oferite organelor de deservire 
a traficului aerian. 
 
(62) Poate avea ca rezultat (Likely) - în 
contextul prevederilor medicale ale capitolului 6 
cuvintele   "poate avea ca rezultat" înseamnă o 
astfel de probabilitate de incapacitate de muncă 
care este inacceptabilă pentru examinatorul 
medical respectiv. 
 
(63) Posibilităţi umane (Human 
performance) – capacităţi umane şi limitele de 
capacitate, care afectează siguranţa şi eficienţa 
activităţii aeronautice. 
 
(64) Pregătirea în Faza de tranziţie 
(Transitional Training Phase) - faza de 
pregătire imediat următoare fazei de pregătire 
teoretică iniţială, pe parcursul căreia cursantul 
dobândeşte cunoştinţele teoretice şi elementele 
specifice locului de muncă printr-o varietate de 
metode şi în care perioadă abilităţile se dezvoltă 
prin pregătire/ instruire la simulator, specifică 
locaţiei. 
 
(65) Pregătire/ instruire pre-OJT (Pre-OJT)  
(Pre-On-the-Job Training) - fază a instruirii la 
nivel local, pe parcursul căreia folosirea intensivă 
a simulatorului şi a altor mijloace de pregătire 
sintetică adaptate locaţiei trebuie să 
îmbunătăţească dezvoltarea cunoştinţelor şi 
abilităţilor dobândite anterior, până la un nivel de 
performanţă corespunzător. 
 
(66) Pregătire/ Instruire în trafic real (OJT, 
pregătire OJT)(On-the-Job Training)) – 
integrarea în practică, în situaţie de trafic real, a 
cunoştinţelor, abilităţilor şi practicilor dobândite în 
prealabil şi care au legătură cu serviciul, sub 
supervizarea unui instructor OJT autorizat. 
 
(67) Reemitere (Reissuing) - procedeu 
administrativ prin care un certificat aflat în termen 
de valabilitate este preschimbat (emis din nou), 
ca urmare a modificării unor date conţinute în 
acest document. 
 
(68) Reînnoirea de calificare sau autorizare 
(Renewal of a rating or approval)- procedeu 
administrativ efectuat după ce o calificare sau o 
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autorizare a expirat, prin care se reînnoiesc 
privilegiile calificării sau autorizării pentru o 
perioadă următoare specificată în urma 
îndeplinirii cerinţelor specifice. 
 
(69) Revalidarea de calificare sau 
autorizare (Revalidation of a rating or 
approval) - procedeu administrativ efectuat în 
interiorul perioadei de valabilitate a unei calificări 
sau autorizări prin care se permite deţinătorului 
de a continua exercitarea privilegiilor calificării 
sau autorizării pentru o perioadă următoare 
specificată în urma îndeplinirii cerinţelor 
specificate. 
 
(70) Revocare (Revocation) - retragerea 
definitivă, de către autoritatea emitentă, a unui 
certificat sau autorizări. 
 
(71) Risc (Threat) - evenimente sau erori 
care apar în afara sferei de competenţă a unui 
membru al personalului de întreţinere, sporesc  
complexitatea de exploatare şi care trebuie 
dirijate pentru menţinerea nivelului admisibil de 
securitate. 
 
(72) Semnarea unui certificat de întreţinere 
tehnică (Sign a maintenance release (to)) - 
acţiune care atestă că activitatea privind 
întreţinerea tehnică este desfăşurată în mod 
satisfăcător, în conformitate cu aplicarea în acest 
caz a standardelor de navigabilitate, pentru 
confirmarea căreia se acordă un certificat de 
întreţinere tehnică la care se face referire în 
anexa 6. 
 
(73) Semnificative (Significant) – în 
contextul prevederilor medicale din capitolul 6 al 
Anexei 1 al Convecţiei privind Aviaţiei Civile 
Internaţionale cuvîntul “semnificative” înseamnă 
un astfel de grad sau un  astfel de caracter al 
abaterilor, care pot pune în pericol siguranţa 
zborului. 
 
(74) Simulator de dezvoltare a tehnicii de 
pilotare (Flight procedures trainer) - vezi 
simulatorul de imitare a zborului.  
 
(75) Simulator de imitare a zborului (Flight 
simulation trening device) - oricare din 
următoarele trei tipuri de dispozitive cu ajutorul 
cărora sînt  imitate condiţiile de zbor: 
 
Simulator de imitare a condiţiilor de zbor, care 
asigură o reproducere exactă a cabinei 
echipajului unui anumit tip de aeronavă, care 
permite imitarea funcţiilor reale ale sistemelor 
mecanice, electrice, electronice şi altor sisteme 
de comandă de bord, condiţii obişnuite pentru 
membrii echipajului de zbor şi caracteristicile de 
zbor ale acestui tip de avion; 
 

Simulator de dezvoltare a tehnicii de pilotare, 
care asigură o reproducere exactă a condiţiilor în 
cabina echipajului şi imită indicatorii aparatelor, 
funcţiile simple mecanice, electrice şi electronice 
şi altor sisteme de bord, precum şi caracteristicile 
tehnice de zbor ale aeronavelor de anumite 
categorii.  
 
Simulator de instruire generală pentru zbor 
instrumental, care este dotat cu aparate 
corespunzătoare şi care imită condiţiile în cabina 
echipajului, similară cu condiţiile în timpul zborului 
instrumental al aeronavei. 
 
(76) Simulator de imitare a condiţiilor de 
zbor (Flight simulator) - vezi simulatorul de 
imitare a zborului.  
 
(77) Sistem de control al calităţii (Quality 
system) -  
proceduri şi principii de organizare perfectate, 
auditul intern al acestor principii şi proceduri, 
examinarea sistemului de comandă şi emiterea 
recomandărilor de îmbunătăţire a calităţii. 
 
(78) Sistem de supraveghere ATS (ATS 
surveilance system) - un termen general, prin 
care în mod separat sînt definite sistemele ADS-
B, PSR, SSR sau orice alt sistem de deservire la 
sol comparabil care permite de a identifica 
aeronava. 
 
(79) Substanţe psihoactive (Psyhoactive 
substances) - alcool, opiacee, canabinacee, 
mijloace sedative şi preparate hipnotice, cocaină, 
precum şi alte mijloace psihostimulante, 
halucinogene şi solvenţi volatili, tutunul şi cafeina 
sînt excluse. 
 
(80) Suspendare (Suspension) - măsură 
constând în retragerea temporară, pentru o 
perioadă de timp, stabilită de către autoritatea 
aeronautică civilă emitentă, a drepturilor conferite 
ca urmare a deţinerii unui certificat sau autorizări. 
 
(81) Test de îndemânare (Skill test) - test de 
îndemânare reprezintă demonstraţie de 
îndemânare pentru emiterea unui certificat sau 
calificări incluzând şi examinarea orală pe care 
examinatorul o poate cere. 
 
(82) Timp instrumental (Instrument time) – 
timp de zbor instrumental sau timp instrumental 
de instruire la sol. 
 
(83) Timp de zbor; zbor - avioane (Flight 
time;- aeroplanes) - timpul total calculat din 
momentul în care aeronava începe să se 
deplaseze, în scopul decolării, până în momentul 
când aceasta rămâne la sol, după încheierea 
zborului. 
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(84) Timp de zbor; zbor - elicoptere (Flight 
time - helicopters) - timpul total calculat din 
momentul începerii rotaţiei palelor portante pînă 
la momentul cînd acesta rămîne la sol după 
încheierea zborului şi încetarea rotaţiei palelor 
portante. 
 
(85) Timp de zbor instrumental (Instrument 
flight time) – timp în care pilotul pilotează 
aeronava exclusive instrumental fără a se utiliza 
repere externe.  
 
(86) Timp de zbor al planorului (Glider 
flight time) – timpul total de aflare în zbor cu sau 
fără remorcher  din momentul în care planorul 
începe să se deplaseze, în scopul decolării, pînă 
în momentul cînd acesta rămîne la sol, după 
încheierea  zborului.   
 
(87) Timp instrumental de instruire la sol 
(Instrument ground time) - timp în care pilotul 
execută la sol un zbor instrumental imitat  la 
simulatorul de imitare a zborului, aprobat de către 
Autoritatea emitentă a certificatelor. 
 
(88) Tip de aeronavă (Aircraft - type of) - 
toate aeronavele cu acelaşi proiect de bază, 
inclusiv toate modificaţiile acestora, cu excepţia 
acelora care conduc la modificarea 
caracteristicilor de pilotare sau de zbor.   
 
(89) Transport aerian commercial 
(Commercial air transport operation) - zborul 
unei aeronave de transportare a pasagerilor, 
mărfurilor sau poştei contra plată sau arendă. 
 
(90) Traseu de zbor (Cross-country) - zbor 
efectuat din  punctul de plecare în punctul de 
sosire conform traseului planificat anticipat 
folosind procedurile de navigare standard. 
 
(91) Tronson de zbor (Route sector) – 
zborul cuprinzând decolare, zborul în procedura 
de îndepărtare, zborul în regim de croazieră pe o 
durată mai mare de 15 minute, zborul în 
procedură de sosire şi zborul în fazele de 
apropiere şi aterizare. 
 
(92) Unitate de calificare (Competency 
unit) - o funcţie discretă, constând dintr-o serie 
de elemente de calificare.  
 
(93) Validarea certificatului (Rendering (a 
licence) valid) - acţiune, în rezultatul căreia un 
stat contractant, în loc de acordarea certificatului 
personal recunoaşte certificatul, acordat de un alt 
stat contractant, în calitate de echivalent al 
certificatului personal. 
 
(94) Zbor cu instructorul (Dual instruction 
time) - timp de zbor pe parcursul căruia orice 
persoană efectueză instruirea de zbor la bordul 

aeronavei cu un pilot-instructor care deţine un 
certificat corespunzător. 
 
(95) Zbor solo (Solo flight time) - timp de 

zbor, pe parcursul căruia pilotul-cursant 
este singura persoana la bordul 
aeronavei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPAŢIU LĂSAT LIBER INTENŢIONAT 
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RAC-APL 0001(b) Abrevieri 
Abrevieri   

A Aeroplane Avion 

ACC Area Control Centre Centru pentru controlul regional al traficului aerian 

ACP Area Control Procedural Control regional, procedural 

ACS Area Control Surveillance Control regional, supraveghere 

ADI Aerodrome Control Instrument Control de aerodrom, instrumental 

ADV Aerodrome Control Visual Control de aerodrom, la vedere 

ADS Automatic Dependent 

Surveillance 

Supraveghere dependentă automată 

AGM Administrative and Guidance 

Material 

Materialul Administrativ şi de Ghidare  

AIR Air Control Controlul Zborului 

AMC Acceptable Means of 

Compliance 

Mijloace acceptabile de conformare 

APP Approach Control Procedural Control de apropiere, procedural 

APS Approach Control Surveillance Control de apropiere, supraveghere 

AAC RM  Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova 

ATC Air Traffic Control Controlul traficului aerian 

ATM Air Traffic Management Managementul traficului aerian 

TP Airline Transport Pilot  Pilot de transport de linie 

ATPL Airline Transport Pilot Licence Certificat de pilot de transport de linie 

ATS Air Traffic Service Serviciu de trafic aerian 

CFI Chief Flying Instructor Instructor şef de zbor  

CGI Chief Ground Instructor Instructor şef de sol 

CPL Commercial Pilot Licence Certificat de pilot comercial 

CRE Class Rating Examiner Examinator pentru calificarea de clasă 

CRI Class Rating Instructor Instructor pentru calificarea de clasă 

CQB Central Question Bank  Banca centrală de întrebări 

FCL Flight Crew Licensing Autorizarea personalului de zbor (navigant)  

F/E Flight Engineer Inginer navigant 

FE Flight Examiner Examinator de zbor  

FI Flight Instructor Instructor de zbor  

FIE Flight Instructor Examiner Examinator pentru instructor de zbor  

FIS Flight Information Service Serviciul de Informare a Zborurilor 

F/NL Flight Navigator Licence Certificat de Navigator Aerian 

FNPT Flight and Navigation 

Procedures Trainer  

Dispozitiv pentru instruire în proceduri de zbor si 

navigaţie  

FS Flight Simulator Simulator de zbor  

FTD Flight Training Device Echipament de instruire pentru zbor 
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FTO Flight Training Organization Organizaţie de instruire în zbor 

GMC Ground Movement Control Controlul mişcării la sol 
GMS Ground Movement Surveillance Supravegherea mişcării la sol (pe suprafaţa de 

manevră) 
H Helicopter Elicopter 

HT Head of Training Şeful activităţilor de instruire 

IEM Interpretative and Explanatory 

Material 

Material explicativ şi interpretativ 

IFR Instrument Flight Rules Reguli de zbor instrumental 

IMC Instrument Meteorological 

Conditions 

Condiţii meteorologice pentru zboruri instrumentale 

IR Instrument Rating Calificare pentru zbor instrumental 

IRE Instrument Rating Examiner Examinator pentru calificare de zbor instrumental 

IRI Instrument Rating Instructor Instructor pentru calificare de zbor instrumental 

JAA Joint Aviation Authorities Autorităţile Reunite de Aviaţie  

JAR Joint Aviation Requirements Cerinţe de Aviaţie Comune 

MAPt Missed Approach Point Punct de apropiere întrerupt 

MCC Multi Crew Co-operation Cooperarea în echipaj multiplu 

ME Multi-engine Multi-motor 

MEP Multi-engine Piston Multi-motor cu piston 

MET Multi-engine Turbo-prop Multi-motor turbopropulsor 

MPA Multi-pilot Aeroplane Avion cu mai mulţi piloţi în echipaj 

MPH Multi-pilot Helicopter Elicopter cu mai mulţi piloţi în echipaj 

OJT On-the-Job Training Pregătire/ instruire în trafic real (pregătire OJT) 
OJTI On-the-Job Training Instructor Instructor OJT 
OACI  Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţională 

OML Operational Multicrew Limitation Limitare operaţională multi-echipaj 

OSL Operational Safety Pilot 

Limitation 

Limitare operaţională de siguranţa zborului 

OTD Other Training Devices Alte echipamente de instruire 

PAR Precision Approach Radar Radar de apropiere de precizie 
PF Pilot Flying Pilot care acţionează comenzile de zbor 

PIC Pilot-in-Command Pilot comandant 

PICUS Pilot-in-Command Under 

Supervision 

Pilot comandant sub supraveghere 

 

PNF Pilot Not Flying Pilot care se află la comenzile de zbor fără a le acţiona 

PPL Private Pilot Licence Certificat de pilot particular 

RAC-APL3  Reglementari Aeronautice Civile – Certificarea 

Personalul Navigant (Cerinţe Medicale) 

RAD Radar Radar 

RC Registration Certificate Certificat de Înregistrare 

R/T Radiotelephony Radiotelefonie 

SE Single-engine Monomotor 
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SET Single-engine Turbo-prop Monomotor cu turbopropulsor 

SFE Synthetic Flight Examiner Examinator pentru zbor sintetic 

SFI Synthetic Flight Instructor Instructor pentru zbor sintetic 

SIM Simulator Simulator 

SPA Single-pilot Aeroplane Avion monopilot  

SPH Single-pilot Helicopter Elicopter monopilot  

SPIC Student Pilot-In-Command Pilot în pregătire de comandant 

SRA Surveillance Radar Approach Radar de supraveghere a apropierii 

STD Synthetic Training Devices Mijloace de pregătire complexă 

TCL Terminal Control Controlul în zona terminală 

TOC Training Organization Certificate Certificat a Organizaţiei de Instruire  

TR Туре Rating Calificare de tip 

TRE Туре Rating Examiner Examinator pentru calificare de tip 

TRI Туре Rating Instructor Instructor pentru calificare de tip  

TRTO Туре Rating Training 

Organisation 

Organizaţie de instruire pentru calificare de tip 

TWR Tower Control Turnul de control al traficului aerian 

VFR Visual Flight Rules Reguli de zbor la vedere 

VMC Visual Meteorological 

Conditions 

Condiţii meteorologice de zbor la vedere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPAŢIU LĂSAT LIBER INTENŢIONAT 
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CAPITOLUL 2 PREVEDERI GENERALE 
 
RAC-APL 0005 Aplicabilitate 
 

Cerinţele expuse în prezentul Capitol vor fi 
aplicate faţă de procedurile de instruire, testare şi 
perfectare a documentelor pentru acordarea, 
prelungirea şi reînnoirea certificatelor, calificărilor 
şi autorizaţiilor pentru următorul personal 
aeronautic:  
 
 - piloţi de avioane; 
 - piloţi de helicoptere; 
 - ingineri naviganţi; 

- piloţi de planoare şi baloane libere; 
 - navigatori aerieni; 

- controlori de trafic aerian; 
 - însoţitori de bord; 
 - operatori de bord 

- dispeceri operaţiuni zbor.  
 
RAC-APL 0010 Privilegiile de bază ale 

deţinătorului de certificat, 
calificare, andosament, 
autorizaţie 

 
(1) Deţinătorul de certificat, calificare, 
andosament, autorizaţie nu are alte drepturi, cu 
excepţia celor indicate în certificat, calificare, 
andosament, autorizaţie. 
 
(2) Certificatul va fi acordat de către: 

 
(a) Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii 

Moldova; sau 
(b) alt stat contractant-membru OACI şi va 

intra în vigoare în conformitate cu 
Capitolul 10 al RAC-APL; 

 
RAC-APL 0015  Valabilitatea certificatelor 
 
(1) Un deţinător al unui certificat nu va 
exercita privilegiile conferite de acest certificat, 
calificare sau andosament emise de către AAC 
RM decât dacă acesta îşi menţine competenţa 
prin îndeplinirea cerinţelor relevante din RAC-APL. 

 
(2) Valabilitatea certificatului este determinată 
de valabilitatea calificărilor şi andosamentelor 
înscrise în acesta şi de valabilitatea certificatului 
de aptitudine medicală de categoria 
corespunzătoare. 
 
(3) Începând cu 5 martie 2008 piloţii 
aeronavelor, helicopterelor, baloanelor libere, 
navigatorii şi controlorii de trafic aerian vor 
demonstra aptitudini de a vorbi în limba engleză, 
utilizată în radio-telefonie şi înţelegerea acesteia la 
nivelul menţionat după cum urmează: 

 
 
 

(a) pentru piloţi de avioane în conformitate cu 
cerinţele JAR-FCL1.010(a)(4); 

(b) pentru piloţi de helicoptere în conformitate 
cu cerinţele JAR-FCL2.010(a)(4); 

(c) pentru piloţii baloanelor libere, navigatori 
şi controlori de trafic aerian în conformitate 
cu cerinţele din Suplimentul 1 la Anexa 1 
a Convenţiei privind Aviaţia Civilă 
Internaţională; 

 
(4) Specialiştii, care au demonstrat 
cunoaşterea limbii engleze, utilizată în radio-
telefonie la un nivel inferior Nivelului 6, sunt 
obligaţi să fie reatestaţi în următoarele termene: 

 
(a) o dată în trei ani – persoanele care au 

demonstrat cunoaşterea limbii engleze, 
utilizată în radio-telefonie la Nivelul 4; 

(b) o dată în şase ani - persoanele care au 
demonstrat cunoaşterea limbii engleze, 
utilizată în radio-telefonie la Nivelul 5; 

 
(5) Termenul valabilităţii andosamentului privind 
nivelul de cunoaştere a limbii engleze va fi 
prelungit pe termenele indicate în punctul (4) (a) 
sau (b) de la data expirării, dacă specialistul a 
susţinut în cadrul AAC RM un test pe parcursul a 
trei luni anterioare expirării termenului de 
valabilitate a andosamentului. 
 
(6) În cazul nesusţinerii testului pentru prelungirea 
valabilităţii andosamentului privind nivelul de 
cunoaştere a limbii engleze, valabilitatea acestuia 
se suspendă din data nesusţinerii testului. 

 
(7) Andosament privind nivelul de cunoaştere a 
limbii engleze, utilizată în radio-telefonie, este 
indicată în subpunctul XIII) al certificatului 
specialistului aeronautic. 

 
(8) Certificatul va fi emis pentru o perioadă de 
maxim 5 ani. În această perioadă de 5 ani, 
certificatul va fi re-emis de către AAC RM: 

 
(a) după acordarea iniţială sau reînnoirea 
unei calificări sau andosamentul; 
(b) când paragraful XII din certificat este 
completat şi nu mai există spaţiu disponibil; 
(c) pentru motive administrative; 
(d) la discreţia AAC RM când o calificare 
sau andosamentul este revalidate. 
 

(9) Calificările şi andosamentele valide vor fi 
transferate, de către AAC RM în noul certificat. 
Pentru reemiterea certificatului, deţinătorul 
acestuia va face o cerere către AAC RM La 
cererea de preschimbare vor fi ataşate toate 
documentele necesare. 
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RAC-APL 0020 Aptitudinea medicală 
 

Candidatul pentru acordarea certificatului de 
personal aeronautic va dispune un certificat 
medical de categoria corespunzătoare (în cazul în 
care este aplicabil) eliberat în conformitate cu 
JAR-FCL 3/RAC-APL 3. Certificatul medical va fi 
de asemenea valabil şi pe parcursul exercitării 
drepturilor certificatului corespunzător. 
 
RAC-APL 0025 Limitarea drepturilor 

deţinătorilor de certificate care 
au împlinit vârsta de 60 de ani 
sau mai mult 

 
(1) Vârsta între 60 si 64 de ani. Deţinătorul 
unei licenţe de pilot care a împlinit vârsta de 60 de 
ani nu poate zbura ca pilot pe o aeronavă care 
desfăşoară operaţiuni de transport aerian 
comercial decât dacă: 
 

(a) este membru al unui echipaj multi-pilot; şi 
(b) este singurul membru al echipajului care a 

împlinit vârsta de 60 de ani. 
 

(2) Vârsta de 65 de ani. Deţinătorul unei 
licenţe de pilot care a împlinit vârsta de 65 de ani 
nu mai are dreptul de a zbura ca pilot pe o 
aeronavă care desfăşoară operaţiuni de transport 
aerian comercial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPAŢIU LĂSAT LIBER INTENŢIONAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPAŢIU LĂSAT LIBER INTENŢIONAT 
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SECŢIUNEA В TIPURI DE CERTIFICATE, CALIFICĂRI, AUTORIZAŢII ŞI CONDIŢIILE DE 
ACORDARE A ACESTORA 

 
CAPITOLUL 1 CERTIFICATE ŞI CALIFICĂRI DE PILOŢI DE AVIOANE 
 
RAC-APL 0030 Tipuri de certificate ale 

piloţilor de avioane. Cerinţe 
 
(1) Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii 
Moldova acordă următoarele tipuri de certificate 
de piloţi de avioane: 

 
(a) Certificat de pilot-particular, în 

conformitate cu cerinţele Subpărţii C JAR-
FCL 1 (specimenul este prezentat în 
Secţiunea 1 a Anexa 1 la RAC-APL); 

(b) Certificat de pilot comercial, în 
conformitate cu cerinţele Subpărţii D JAR-
FCL 1 (specimenul este prezentat în 
Secţiunea 1 a Anexa 1 la RAC-APL); 

(c) Certificat de pilot de transport de linie, în 
conformitate cu cerinţele Subpărţii G JAR-
FCL 1 (specimenul este prezentat în 
Secţiunea 1 a Anexa 1 la RAC-APL). 

 
(2) În scopul acordării certificatului, candidatul 
va prezenta către AAC RM următoarele 
documente: 

 
(a) cererea corespunzătoare (specimenul este 

prezentat în Anexa 2 la RAC-APL); 
(b) 2 fotografii 4x5, cu capul descoperit; 
(c) certificatul, care confirmă identitatea 

solicitantului (paşaport pentru călătoriile în 
străinătate); 

(d) certificatul care confirmă susţinerea cu 
succes a pregătirii corespunzătoare în 
cadrul unei organizaţii de pregătire 
aprobate de către AAC RM (doar în cazul 
acordării iniţiale a certificatului); 

(e) rezultatele susţinerii examenelor teoretice 
(doar în cazul acordării iniţiale) 
(specimenul este prezentat în Anexa 3 la 
RAC-APL); 

(f) rezultatele testelor de îndemânare 
(specimenul este prezentat în Secţiunea 1 
sau 2 Anexa 4 la RAC-APL, respectiv); 

(g) carnetul de zbor, perfectat în conformitate 
cu JAR-FCL 1.080 (specimenul este 
prezentat în Anexa 5 la RAC-APL); 

(h) certificatul medical valabil de clasa 
corespunzătoare, acordat în conformitate 
cu cerinţele JAR-FCL 3/RAC-APL 3; 

 
RAC-APL 0035 Calificare pentru zbor 

instrumental. Cerinţe 
 
(1) Cerinţele referitoare la calificarea pentru 
zbor instrumental se conţin în Subpartea E JAR-
FCL 1. 
 

(2) În scopul acordării iniţiale a calificării 
pentru zbor instrumental, candidatul va prezenta 
către AAC RM următoarele documente: 
 

(a) cererea corespunzătoare (specimenul este 
prezentat în Anexa 2 la RAC-APL); 

(b) certificatul de susţinere a pregătirii 
corespunzătoare în cadrul unei organizaţii 
de pregătire aprobate de către AAC RM; 

(c) rezultatele susţinerii examenelor teoretice 
(specimenul este prezentat în Anexa 3 la 
RAC-APL); 

(d) rezultatele testului de îndemânare 
(specimenul este prezentat în Secţiunea 3 
Anexa 4 la RAC-APL); 

(e) carnetul de zbor, perfectat în conformitate 
cu JAR-FCL 1.080 (specimenul este 
prezentat în Anexa 5 la RAC-APL); 

(f) certificatul medical valabil de clasa 
corespunzătoare, acordat în conformitate 
cu cerinţele JAR-FCL 3/ RAC-APL 3; 

 
(3) În scopul revalidării sau reînnoirii calificării 
pentru zbor instrumental, candidatul va prezenta 
către AAC RM următoarele documente: 
 

(a) cererea corespunzătoare (specimenul este 
prezentat în Anexa 2 la RAC-APL); 

(b) rezultatele susţinerii examenelor teoretice 
în cazul unei pauze mai mare de 7 ani din 
momentul expirării termenului de 
valabilitate a calificării pentru zbor 
instrumental (specimenul este prezentat în 
Anexa 3 la RAC-APL); 

(c) rezultatele verificării competenţii: 
 

(i) în cazul avionului monomotor în 
conformitate cu cerinţele Secţiunii 3 a 
Anexa 4 la RAC-APL;  

(ii) în cazul avionului multimotor se combină 
cu verificare de competenţă pentru 
revalidare sau reînnoire calificării pe 
tip; 
 

(d) carnetul de zbor, perfectat în conformitate 
cu JAR-FCL 1.080 (specimenul este 
prezentat în Anexa 5 la RAC-APL); 

(e) certificatul medical valabil de clasa 
corespunzătoare, acordat în conformitate 
cu cerinţele JAR-FCL 3/ RAC-APL 3; 

 
RAC-APL 0040 Calificări de tip şi clasă. 

Cerinţe 
 
(1)  Cerinţele referitoare la calificările de tip şi 
clasă se conţin în Subpartea F JAR-FCL1. 
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(2) În scopul acordării iniţiale a calificării de tip 
sau clasă, candidatul va prezenta către AAC RM 
următoarele documente: 
 

(a) cererea corespunzătoare (specimenul 
este prezentat în Anexa 2 la RAC-APL); 

(b) certificatul de susţinere a cursului de 
pregătire pentru acordarea calificării de tip 
sau clasă în cadrul unei organizaţii 
aprobate de către AAC RM; 

(c) certificatul de susţinere a cursului de 
pregătire de cooperarea în echipaj 
multiplu (MCC), în cazul acordării primei 
calificări de tip pentru avionul multipilot, în 
cazul în care acest curs nu a fost îmbinat 
cu cursul de pregătire pentru acordarea 
calificării de tip (specimenul este 
prezentat în Secţiunea 4 Anexa 4 la RAC-
APL); 

(d) informaţia privind pregătirea susţinută: 
(i) Secţiunea 2 Anexa 4 la RAC-APL în 

cazul avionului multipilot; sau  
(ii) Secţiunea 5 Anexa 4 la RAC-APL în 

cazul avionului monopilot monomotor 
sau multimotor; 

(e) rezultatele testului de îndemânare: 
(i) Secţiunea 2 Anexa 4 la RAC-APL în 

cazul avionului multipilot; sau 
(ii) Secţiunea 5 Anexa 4 la RAC-APL în 

cazul avionului monopilot monomotor  
sau multimotor; 

(f) carnetul de zbor, perfectat în conformitate 
cu JAR-FCL 1.080 (specimenul este 
prezentat în Anexa 5 la RAC-APL); 

(g) certificatul medical valabil de clasa 
corespunzătoare, acordat în conformitate 
cu cerinţele JAR-FCL 3/ RAC-APL 3; 

 
(3) În scopul revalidării sau reînnoirii calificării 
de tip sau clasă, candidatul va prezenta către 
AAC RM următoarele documente: 

 
(a) cererea corespunzătoare (specimenul 

este prezentat în Anexa 2 la RAC-APL); 
(b) rezultatele de susţinere a examenelor 

teoretice (specimenul este prezentat în 
Anexa 3 la RAC-APL): 

 
(i) regulile aerului/legislaţia naţională; 
(ii) performanţe de zbor şi planificarea 

zborului; 
(iii) proceduri operaţionale; 
(iv) limba engleză şi comunicaţia radio; 

 
(c) rezultatele verificării competenţii: 
 

(i) Secţiunea 2 Anexa 4 la RAC-APL în 
cazul avionului multipilot, sau 

(ii) Secţiunea 5 Anexa 4 la RAC-APL în 
cazul avionului monopilot monomotor 
sau multimotor; 

 
(d) carnetul de zbor, perfectat în conformitate 

cu JAR-FCL 1.080 ((specimenul este 
prezentat în Anexa 5 la RAC-APL); 

(e) certificatul medical valabil de clasa 
corespunzătoare, acordat în conformitate 
cu cerinţele JAR-FCL 3/ RAC-APL 3; 

(f) în cazul unei pauze mai mare de 3 ani din 
momentul expirării ultimului termen de 
valabilitate a calificării de tip sau clasă, să 
se execute cerinţele punctului (2)(b) şi (d) 
RAC-APL 0040. 

 
(4) Lista calificărilor de tip şi clasă de 
avioane, precum şi codul de înscriere în certificat 
sunt expuse în Capitolul 16 Partea 2 Secţiunea 5 
AGM. În afară de aceasta AAC RM acordă 
calificări pentru următoarele tipuri de avioane: 
 

 
 

Constructor (marcă) Certificare aeronavei Codul de înscriere în certificat 
 
 
Biroul de construcţii “Antonov” 

АN-2 AN2 
АN-24 
АN-26 AN24/AN26 

АN-72 AN72 
АН-74 AN74 

Biroul de construcţii “Iliuşin” IL-18 IL18 
IL-76 IL76 

Biroul de construcţii “Yakovlev”  YAK42 YAK42 
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RAC-APL 0045 Calificări de instructor. Cerinţe 
 
(1) Cerinţele referitoare la calificările de 
instructor se conţin în Subpartea H JAR-FCL 1. 
 
(2) În scopul acordării a calificării de instructor, 
candidatul va prezenta către AAC RM următoarele 
documente: 
 

(a) cererea corespunzătoare (specimenul este 
prezentat în Anexa 2 la RAC-APL); 

(b) certificatul de susţinere a pregătirii 
corespunzătoare: 

 
(i) Secţiunea 1 Anexa 6 la RAC-APL 

pentru FI(A), CRI(A) şi IRI(A); sau  
(ii) Secţiunea 2 Anexa 6 la RAC-APL 

pentru TRI(A) şi SFI(A)); 
 

(c) rezultatele testului de îndemânare: 
 

(i) Secţiunea 1 Anexa 6 la RAC-APL 
pentru FI(A), CRI(A) şi IRI(A) sau  

(ii) Secţiunea 2 Anexa 6 la RAC-APL 
pentru TRI(A) şi SFI(A)); 
 

(d) certificatul de susţinere a părţii cursului la 
simulatoare, în scopul acordării calificării 
de tip (pentru SFI(A)); 

(e) informaţia privind executarea zborului în 
cabina de pilotaj în calitate de observator, 
certificată de către PIC (pentru SFI(A)) 
(specimenul este prezentat în Secţiunea 2 
Anexa 6 la RAC-APL); 

(f) carnetul de zbor, perfectat în conformitate 
cu JAR-FCL 1.080 (cu excepţia SFI(A)) 
(specimenul este prezentat în Anexa 5 la 
RAC-APL); 

(g) certificatul medical valabil de clasa 
corespunzătoare, acordat în conformitate 
cu cerinţele JAR-FCL 3/ RAC-APL 3; 

 
(3) În scopul revalidării sau reînnoirii calificării 
de instructor, candidatul va prezenta către AAC 
RM următoarele documente: 
 

(a) cererea corespunzătoare (specimenul este 
prezentat în Anexa 2 la RAC-APL); 

(b) informaţia privind exercitarea atribuţiilor de 
instructor pe parcursul a 36 şi 12 luni 
anterioare (pentru FI(A), CRI(A) şi (IRI(A)) 
(specimenul este prezentat în Secţiunea 3 
Anexa 6 la RAC-APL); 

(c) certificatul de susţinere a seminarului de 
actualizare a cunoştinţelor instructorilor 
(pentru FI(A), CRI(A) şi IRI(A), în cazul în 
care este aplicabil) (specimenul este 
prezentat în Secţiunea 3 Anexa 6 la RAC-
APL); 

(d) certificatul de susţinere a pregătirii 
corespunzătoare, aprobată de către AAC 

RM (în cazul în care este aplicabil) (pentru 
TRI(A) sau autorizarea SFI(A)); 

(e) rezultatele testului de îndemânare (în cazul 
în care este aplicabil) (specimenul este 
prezentat în Secţiunea 3 sau Secţiunea 2 
Anexa 6 la RAC-APL, respectiv); 

(f) carnetul de zbor, perfectat în conformitate 
cu JAR-FCL 1.080 (cu excepţia SFI(A)) 
(specimenul este prezentat în Anexa 5 la 
RAC-APL); 

(g) certificatul medical valabil de clasa 
corespunzătoare, acordat în conformitate 
cu cerinţele JAR-FCL 3/ RAC-APL 3; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPAŢIU LĂSAT LIBER INTENŢIONAT 
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CAPITOLUL 2 CERTIFICATE ŞI CALIFICĂRI DE PILOŢI DE HELICOPTERE 
 
RAC-APL 0050 Tipuri de certificate ale 

piloţilor de helicoptere. 
Cerinţe 

 
(1) AAC RM acordă următoarele tipuri de 
certificate de piloţi de helicoptere: 
 

(a) Certificat de pilot-particular, în conformitate 
cu cerinţele Subpărţii C JAR-FCL 2 
(specimenul este prezentat în Secţiunea 1 
a Anexa 1 la RAC-APL); 

(b) Certificat de pilot comercial, în 
conformitate cu cerinţele Subpărţii D JAR-
FCL 2 (specimenul este prezentat în 
Secţiunea 1 a Anexa 1 la RAC-APL); 

(c) Certificat de pilot de transport de linie, în 
conformitate cu cerinţele Subpărţii G JAR-
FCL 2 (specimenul este prezentat în 
Secţiunea 1 a Anexa 1 la RAC-APL). 

 
(2) În scopul acordării certificatului, candidatul 
va prezenta către AAC RM următoarele 
documente: 
 

(a) cererea corespunzătoare (specimenul este 
prezentat în Anexa 2 la RAC-APL); 

(b) 2 fotografii 4x5, cu capul descoperit; 
(c) certificatul, care confirmă identitatea 

solicitantului (paşaport pentru călătoriile în 
străinătate); 

(d) certificatul care confirmă susţinerea cu 
succes a pregătirii corespunzătoare în 
cadrul unei organizaţii de pregătire 
aprobată de către AAC RM (doar în cazul 
acordării iniţiale a certificatului); 

(e) rezultatele susţinerii examenelor teoretice 
(doar în cazul acordării iniţiale) 
(specimenul este prezentat în Anexa 3 la 
RAC-APL); 

(f) rezultatele testului de îndemânare 
(specimenul este prezentat în Secţiunea 1 
sau Secţiunea 2 Anexa 7, respectiv); 

(g) carnetul de zbor, perfectat în conformitate 
cu JAR-FCL 2.080 (specimenul este 
prezentat în Anexa 5 la RAC-APL); 

(h) certificatul medical valabil de clasa 
corespunzătoare, acordat în conformitate 
cu cerinţele JAR-FCL 3/ RAC-APL 3; 

 
RAC-APL 0055 Calificare pentru zbor 

instrumental. Cerinţe 
 
(1) Cerinţele referitoare la calificarea pentru 
zbor instrumental se conţin în Subpartea E JAR-
FCL 2. 
 
(2) În scopul acordării iniţiale a calificării 
pentru zbor instrumental, candidatul va prezenta 
către AAC RM următoarele: 
 

(a) cererea corespunzătoare (specimenul este 
prezentat în Anexa 2 la RAC-APL); 

(b) certificatul de susţinere a pregătirii 
corespunzătoare în cadrul unei organizaţii 
de pregătire aprobată de către AAC RM; 

(c) rezultatele susţinerii examenelor 
teoretice(specimenul este prezentat în 
Anexa 3 la RAC-APL); 

(d) rezultatele testului de îndemânare 
(specimenul este prezentat în Secţiunea 3 
Anexa 4 la RAC-APL); 

(e) carnetul de zbor, perfectat în conformitate 
cu JAR-FCL 2.080 (specimenul este 
prezentat în Anexa 5 la RAC-APL); 

(f) certificatul medical valabil de clasa 
corespunzătoare, acordat în conformitate 
cu cerinţele JAR-FCL 3/ RAC-APL 3; 

 
(3) În scopul revalidării sau reînnoirii calificării 
pentru zbor instrumental, candidatul va prezenta 
către AAC RM următoarele documente: 
 

(a) cererea corespunzătoare (specimenul este 
prezentat în Anexa 2 la RAC-APL); 

(b) rezultatele susţinerii examenelor teoretice 
în cazul unei pauze mai mare de 7 ani din 
momentul expirării termenului de 
valabilitate a calificării pentru zbor 
instrumental (specimenul este prezentat în 
Anexa 3 la RAC-APL); 

(c) rezultatele verificării competenţii: 
 
(i) în cazul avionului monomotor 

Secţiunea 3 Anexa 4; sau 
(ii) în cazul avionului multimotor se 

combină cu verificare de competenţă 
pentru revalidarea sau reînnoirea 
calificării pe tip; 
 

(d) carnetul de zbor, perfectat în conformitate 
cu JAR-FCL 2.080 (specimenul este 
prezentat în Anexa 5 la RAC-APL); 

(e) certificatul medical valabil de clasa 
corespunzătoare, acordat în conformitate 
cu cerinţele JAR-FCL 3/ RAC-APL 3; 

 
RAC-APL 0060 Calificări de tip. Cerinţe 
 
(1) Cerinţele referitoare la calificările de tip se 
conţin în Subpartea F JAR-FCL 22) În cazul 
acordării iniţiale a calificării de tip candidatul va 
prezenta către AAC RM următoarele documente: 
 

(a) cererea corespunzătoare (specimenul este 
prezentat în Anexa 2 la RAC-APL) 

(b) certificatul de susţinere a cursului de 
pregătire pentru acordarea calificării de tip 
în cadrul unei organizaţii aprobată de către 
AAC RM; 

(c) certificatul de susţinere a cursului de 
pregătire de cooperarea în echipaj multiplu 
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(MCC), în cazul acordării primei calificări 
de tip pentru helicopterul multipilot, în 
cazul în care acest curs nu a fost îmbinat 
cu cursul de pregătire pentru acordarea 
calificării de tip (specimenul este prezentat 
în Secţiunea 4 Anexa 4 la RAC-APL); 

(d) informaţia privind pregătirea susţinută: 
(i) Secţiunea 2 Anexa 7, în cazul 

helicopterului multipilot; sau  
(ii) Secţiunea 3 Anexa 7, în cazul 

helicopterului monopilot monomotor 
sau multimotor; 

(e) rezultatele testului de îndemânare: 
(i) Secţiunea 2 Anexa 7, în cazul 

helicopterului multipilot; sau  
(ii) Secţiunea 3 Anexa 7, în cazul 

helicopterului monopilot monomotor 
sau multimotor); 

(f) carnetul de zbor, perfectat în conformitate 
cu JAR-FCL 2.080 (specimenul este 
prezentat în Anexa 5 la RAC-APL); 

(g) certificatul medical valabil de clasa 
corespunzătoare, acordat în conformitate 
cu cerinţele JAR-FCL 3/ RAC-APL 3; 

 
(2) În scopul revalidării sau reînnoirii calificării 
de tip, candidatul va prezenta către AAC RM 
următoarele documente: 

 
(a) cererea corespunzătoare (specimenul este 

prezentat în Anexa 2 la RAC-APL); 
(b) rezultatele de susţinere a examenelor 

teoretice (specimenul este prezentat în 
Anexa 3 la RAC-APL): 

 
(i) regulile aerului/legislaţia naţională; 
(ii) performanţe de zbor şi planificarea 

zborului; 
(iii) procedurile operaţionale; 
(iv) limba engleză şi comunicaţia radio 

 
(c) rezultatele verificării competenţii: 

(i) Secţiunea 2 Anexa 7, în cazul 
avionului multipilot; sau  

(ii) Secţiunea 3 Anexa 7, în cazul 
helicopterului monopilot monomotor 
sau multimotor; 

(d) carnetul de zbor, perfectat în conformitate 
cu JAR-FCL 2.080 (specimenul este 
prezentat în Anexa 5 la RAC-APL); 

(e) certificatul medical valabil de clasa 
corespunzătoare, acordat în conformitate 
cu cerinţele JAR-FCL 3/ RAC-APL 3; 

(f) în cazul unei pauze mai mare de 3 ani din 
momentul expirării ultimului termen de 
valabilitate a calificării de tip, să se execute 
cerinţele punctului 2 (b) şi (d) RAC-APL 
0060. 

 
(4) Lista calificărilor de tip de helicoptere, 
precum şi codul de înscriere în certificat sînt 
expuse în Anexa 1 la JAR.FCL 2.220. 

 
RAC-APL 0065 Calificări de instructor 
 
(1) Cerinţele referitoare la calificările de 
instructor se conţin în Subpartea H JAR-FCL 2. 
 
(2) În scopul acordării iniţiale a calificării de 
instructor, candidatul va prezenta către AAC RM 
următoarele documente: 
 

(a) cererea corespunzătoare (specimenul este 
prezentat în Anexa 2 la RAC-APL); 

(b) certificatul de susţinere a pregătirii 
corespunzătoare, aprobată de către AAC 
RM (specimenul este prezentat în 
Secţiunea 1 Anexa 8 pentru FI(H) şi IRI(H) 
sau Secţiunea 2 Anexa 8 pentru TRI(H) şi 
SFI(H)); 

(c) rezultatele testului de îndemânare 
(specimenul este prezentat în Secţiunea 1 
Anexa 8 pentru FI(H), şi IRI(H) sau 
Secţiunea 2 Anexa 8  pentru TRI(H) şi 
SFI(H)); 

(d) certificatul de susţinere a părţii cursului la 
simulatoare, în scopul acordării calificării 
de tip (pentru SFI(H)); 

(e) informaţia privind executarea zborului în 
cabina de pilotaj în calitate de observator, 
certificată de către PIC (pentru SFI(H), 
specimenul este prezentat în Secţiunea 2 
Anexa 8); 

(f) carnetul de zbor, perfectat în conformitate 
cu JAR-FCL 2.080 (cu excepţia SFI(H), 
specimenul este prezentat în Anexa 5 la 
RAC-APL); 

(g) certificatul medical valabil de clasa 
corespunzătoare, acordat în conformitate 
cu cerinţele JAR-FCL 3/ RAC-APL 3; 

 
(3) În scopul revalidării sau reînnoirii calificării 
de instructor, candidatul va prezenta către AAC 
RM următoarele documente: 

(a) cererea corespunzătoare (specimenul este 
prezentat în Anexa 2 la RAC-APL); 

(b) informaţia privind exercitarea atribuţiilor de 
instructor pe parcursul a 36 şi 12 luni 
anterioare (pentru FI(H), şi IRI(H), 
specimenul este prezentat în Secţiunea 3 
Anexa 8); 

(c) certificatul de susţinere a seminarului de 
actualizare a cunoştinţelor instructorilor 
(pentru FI(H), sau IRI(H), în cazul în care 
este aplicabil, specimenul este prezentat în 
Secţiunea 3 Anexa 8); 

(d) certificatul de susţinere a pregătirii 
corespunzătoare, aprobată de către AAC 
RM (în cazul în care este aplicabil, pentru 
TRI(H) sau autorizarea SFI(H)); 

(e) rezultatele testului de îndemânare (în cazul 
în care este aplicabil, specimenul este 
prezentat în Secţiunea 2 şi Secţiunea 3 
Anexa 8 la RAC-APL, respectiv); 
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(f) carnetul de zbor, perfectat în conformitate 
cu JAR-FCL 2.080 (cu excepţia  SFI(H), 
specimenul este prezentat în Anexa 5 la 
RAC-APL); 

(g) certificatul medical valabil de clasa 
corespunzătoare, acordat în conformitate 
cu cerinţele JAR-FCL 3/ RAC-APL 3; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPAŢIU LĂSAT LIBER INTENŢIONAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPAŢIU LĂSAT LIBER INTENŢIONAT 
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CAPITOLUL 3 CERTIFICAT ŞI CALIFICĂRI DE INGINER NAVIGANT 
 
RAC-APL 0070 Certificat de inginer navigant. 

Cerinţe 
 
(1) AAC RM acordă certificate de inginer 
navigant în conformitate cu cerinţele Subpărţii D 
JAR-FCL 4. (specimenul este prezentat în 
Secţiunea 1 a Anexa 1 la RAC-APL). 
 
(2) În scopul acordării certificatului, candidatul 
va prezenta către AAC RM următoarele 
documente: 
 

(a) cererea corespunzătoare (specimenul este 
prezentat în Anexa 2 la RAC-APL); 

(b) 2 fotografii 4x5, cu capul descoperit; 
(c) certificatul, care confirmă identitatea 

solicitantului (paşaport pentru călătoriile în 
străinătate); 

(d) certificatul care confirmă susţinerea cu 
succes a pregătirii corespunzătoare în 
cadrul unei organizaţii de pregătire 
aprobată de către AAC RM (doar în cazul 
acordării iniţiale a certificatului); 

(e) rezultatele susţinerii examenelor teoretice 
(doar în cazul acordării iniţiale, specimenul 
este prezentat în Anexa 3 la RAC-APL); 

(f) rezultatele testului de îndemânare 
(specimenul este prezentat în Secţiunea 1 
Anexa 9 la RAC-APL); 

(g) carnetul de zbor; 
(h) certificatul medical valabil de Clasa 1, 

acordat în conformitate cu cerinţele JAR-
FCL 3/ RAC-APL 3; 

 
RAC-APL 0075 Calificări de tip de inginer 

navigant 
 
(1) Cerinţele referitoare la calificările de tip se 
conţin în Subpartea F JAR-FCL 4. 
 
(2) În cazul acordării iniţiale a calificării de tip, 
candidatul va prezenta către AAC RM următoarele 
documente: 
 

(a) cererea corespunzătoare (specimenul este 
prezentat în Anexa 2 la RAC-APL); 

(b) certificatul de susţinere a cursului de 
pregătire pentru acordarea calificării de tip; 

(c) certificatul de susţinere a cursului de 
pregătire de cooperarea în echipaj multiplu 
(MCC), în cazul acordării primei calificări 
de tip pentru avionul multipilot, în cazul în 
care acest curs nu a fost îmbinat cu cursul 
de pregătire pentru acordarea calificării de 
tip (specimenul este prezentat în 
Secţiunea 4 a Anexa 4 la RAC-APL); 

(d) informaţia privind pregătirea susţinută 
(specimenul este prezentat în Secţiunea 1 
a Anexa 9 la RAC-APL);  

(e) rezultatele testului de îndemânare 
(specimenul este prezentat în Secţiunea 1 
a Anexa 9 la RAC-APL); 

(f) carnetul de zbor; 
(g) certificatul medical valabil de Clasa 1, 

acordat în conformitate cu cerinţele JAR-
FCL 3/ RAC-APL 3; 

 
(3) În scopul revalidării sau reînnoirii calificării 
de tip, candidatul va prezenta către AAC RM 
următoarele documente: 
 

(a) cererea corespunzătoare (specimenul este 
prezentat în Anexa 2 la RAC-APL); 

(b) rezultatele de susţinere a examenelor 
teoretice (regulile aerului/legislaţia 
naţională, performanţe de zbor şi 
planificarea zborului, procedurile 
operaţionale, specimenul este prezentat în 
Anexa 3 la RAC-APL); 

(c) rezultatele verificării competenţii 
(specimenul este prezentat în Secţiunea 1 
Anexa 9 la RAC-APL); 

(d) carnetul de zbor; 
(e) certificatul medical valabil de Clasa 1, 

acordat în conformitate cu cerinţele JAR-
FCL 3/ RAC-APL 3; 

(f) în cazul unei pauze mai mare de 3 ani din 
momentul expirării ultimului termen de 
valabilitate a calificării de tip, să se execute 
cerinţele punctului 2 (b) şi (d) RAC-APL 
0075. 

 
(4) Lista calificărilor pe tip de avioane, precum 
şi codul de înscriere în certificat sunt expuse în 
AMC FCL 4.220. În afară de aceasta AAC RM 
acordă inginerilor naviganţi calificări pentru 
următoarele tipuri de aeronave: 
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Constructor (marcă) Certificarea aeronavei Codul de înscriere în certificat 
Biroul de construcţie  
“Antonov” 

АN-24 
АN-26 AN24/AN26 

АN-72 AN72 
АN-74 AN74 

Biroul de construcţie “Iliushin” IL-18 IL18 
IL-76 IL76 

Biroul de construcţie “Yakovlev” YAK-42 YAK42 
Biroul de construcţie “Mili” МI-8  

Mi8 МI 17 
МI 171 
МI 172 

 
 
RAC-APL 0080 Calificări de inginer navigant 

instructor 
 
(1) Cerinţele referitoare la calificările de 
instructor se conţin în Subpartea H JAR-FCL 4. 
 
(2) În scopul acordării iniţiale a calificării de 
instructor, candidatul va prezenta către AAC RM 
următoarele documente: 
 

(a) cererea corespunzătoare (specimenul este 
prezentat în Anexa 2 la RAC-APL); 

(b) certificatul de susţinere a pregătirii 
corespunzătoare (specimenul este 
prezentat în Secţiunea 2 Anexa 9 la RAC-
APL); 

(c) rezultatele testului de îndemânare 
(specimenul este prezentat în Secţiunea 2 
Anexa 9 la RAC-APL); 

(d) certificatul de susţinere a părţii cursului la 
simulatoare, în scopul acordării calificării 
de tip (pentru SFI(E)); 

(e) informaţia privind executarea zborului în 
cabina de pilotaj în calitate de observator, 
certificată de către PIC (pentru SFI(E), 
specimenul este prezentat în Secţiunea 2 
Anexa 9 la RAC-APL); 

(f) carnetul de zbor, (cu excepţia SFI(E)); 
(g) certificatul medical valabil de Clasa 1, 

acordat în conformitate cu cerinţele JAR-
FCL 3/ RAC-APL 3; 

 
(3) În scopul prelungirii sau reînnoirii calificării 
de instructor, candidatul va prezenta către AAC 
RM următoarele documente: 

(a) cererea corespunzătoare (specimenul este 
prezentat în Anexa 2 la RAC-APL); 

(b) certificatul de susţinere a pregătirii 
corespunzătoare, aprobată de către AAC 
RM (în cazul în care este aplicabil); 

(c) rezultatele testului de îndemânare (în cazul 
în care este aplicabil, specimenul este 
prezentat în Secţiunea 2 Anexa 9 la RAC-
APL); 

(d) carnetul de zbor (cu excepţia SFI(E)); 

(e) certificatul medical valabil de Clasa 1, 
acordat în conformitate cu cerinţele JAR-
FCL 3/ RAC-APL 3; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPAŢIUL LĂSAT LIBER ÎNTENŢIONAT 
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CAPITOLUL 4 CERTIFICAT ŞI CALIFICĂRI DE NAVIGATOR AERIAN
 
RAC-APL 0085 Vârsta minimală 
 

Candidatul care solicită acordarea certificatului 
de navigator aerian (FNL) va avea cel puţin 18 ani. 

 
RAC-APL 0090 Aptitudinea medicală 
 

Candidatul care solicită acordarea FNL trebuie 
să fie deţinătorul unui Certificat medical Clasa 1, 
acordat în conformitate cu cerinţele RAC-APL 3. 
Pentru a se exercita privilegiile acordate de FNL 
trebuie să posede un Certificat medical Clasa 1 în 
termen de valabilitate. 
 
RAC-APL 0095 Privilegiile deţinătorului 

certificatului FNL şi 
condiţiile acordării 
certificatului FNL 

 
(1) Privilegiile  
 

Deţinătorul FNL are dreptul să exercite funcţia 
de navigator aerian pe orice aeronavă multipilot, 
operat de către echipajul care include şi 
navigatorul, pentru care deţine o calificare validă. 
 
(2) Condiţii  
 

Candidatul care solicită acordarea FNL şi care 
corespunde condiţiilor indicate în RAC-APL 0085; 
0090; 0100 şi 0105 va îndeplini cerinţele necesare 
pentru acordarea FNL care conţine calificarea pe 
tip de aeronavă, utilizat pentru susţinerea testului 
de îndemânare. 
 
(3) Experienţă de zbor 
 

(a) Candidatul care exercită funcţiile de 
navigator sub controlul nemijlocit al TRI(N), 
trebuie să aibă un număr de ore de zbor nu 
mai mic de 200 ore pe aeronavele care 
execută zboruri pe rute aeriene, inclusiv 30 
de ore de zbor de noapte; 

(b) În numărul de ore de zbor de 200 de ore 
poate fi luat în calcul pînă la 50 ore de 
instruire de zbor executate la simulatorul de 
zbor sau FNPT II sub controlul TRI(N). 

 
RAC-APL 0100 Pregătirea teoretică 
 

Candidatul care solicită acordarea FNL trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii: 
 
(1) Să susţină în cadrul unei organizaţii 
aprobate de către AAC RM o pregătire teoretică la 
nivelul ATP(A), conform JAR-FCL 1.285 sau 
ATP(H), conform JAR-FCL 2.285 respectiv; şi 
 
(2) Să susţină examenul teoretic conform 
standardului OACI ATP(A) sau ATP(H) respectiv, 

 
care include examenul pentru obţinerea dreptului 
de a efectua convorbiri radio aer-sol (sau să deţină 
un certificat de radiotelefonist), în AAC RM 
 
(3) Să cunoaşte limbă engleză la nivelul care 
i-ar permite acestuia următoarele: 
 

(a) să efectueze şi să controleze convorbiri 
radio aer-sol în limba engleză între 
aeronave şi staţiile la sol pe parcursul 
tuturor etapelor de zbor, inclusiv 
recepţionarea informaţiei meteorologice. 

(b) să fie capabil să citească şi să 
demonstreze interpretarea documentelor 
de informare de navigaţie aeriană şi 
materialelor informative scrise în limba 
engleză, de exemplu AIP-uri ale statelor 
etc. 

(c) aceasta va trebui să fie demonstrat prin 
intermediul următoarelor cerinţe: 

 
(i) să finalizeze cursul aprobat de 

pregătire iniţială a limbii engleze; şi 
(ii) să susţină examenul special, organizat 

de către AAC RM, după susţinerea 
cursului de pregătire, care-i acordă 
posibilitatea candidatului să 
corespundă cerinţelor enumerate în 
punctele (a) şi (b). 

 
RAC-APL 0105 Pregătirea în zbor 
 
(1) Candidatul care solicită acordarea FNL va 
susţine un curs de pregătire în zbor aprobat, în 
TRTO aprobată în scopul acordării calificării de tip 
pentru aeronavă multipilot, operată de către 
echipajul de zbor în componenţa căruia intră 
navigatorul aerian. 
 
(2) Candidatul care solicită acordarea FNL va 
demonstra capacitatea de a executa în calitate de 
navigator aerian, certificat pentru executarea 
zborurilor cu echipaj minim care include 
navigatorul, procedurile descrise în Secţiunile 1 şi 2 
la Anexa 10 la RAC-APL. 
 
RAC-APL 0110 Documente prezentate către 

AAC RM pentru acordarea 
certificatului FNL 

 
(1) În scopul acordării FNL, candidatul va 
prezenta către AAC RM următoarele documente: 
 

(a) cererea corespunzătoare (specimenul este 
prezentat în Anexa 2 la RAC-APL); 

(b) 2 fotografii 4X5 cu capul descoperit; 
(c) certificatul, care confirmă identitatea 

solicitantului (paşaport pentru călătoriile în 
străinătate); 
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(d) certificatul privind susţinerea cu succes a 
pregătirii corespunzătoare (doar în cazul 
acordării iniţiale a certificatului); 

(e) rezultatele susţinerii examenelor teoretice 
(doar în cazul acordării iniţiale) 
(specimenul este prezentat în Anexa 3 la 
RAC-APL); 

(f) rezultatele testului de îndemânare 
(specimenul este prezentat în Secţiunea 3 
Anexa 10 la RAC-APL); 

(g) carnetul de zbor; 
(h) certificatul medical valabil de Clasa 1, 

acordat în conformitate cu cerinţele RAC-
APL 3; 

 
(2) Specimenul certificatului este expus în 
Secţiunea 2 la Anexa 1 la RAC-APL. 
 
RAC-APL 0115  Calificări de tip. Cerinţe 

generale 
 
(1) Deţinătorul unei licenţe de navigator aerian 
nu are voie să zboare, în calitate de navigator 
aerian, pe o aeronavă decât dacă deţine o calificare 
pe tip corespunzătoare aeronavei respective, 
excepţie făcând cazul în care zboară ca navigator 
aerian în testare pentru evaluare îndemânării sau 
aflat în pregătire în zbor. 
 
(3) Prezentele reglementări nu limitează 
numărul calificărilor care pot fi deţinute la un 
moment dat. Cu toate acestea, JAR-OPS 1 sau 
JAR-OPS 2 poate să limiteze numărul calificărilor, 
care pot fi aplicate concomitent. 
 
RAC-APL 0120 Cerinţe pentru acordarea 

calificării de tip 
 
(1) Prevederi generale 
 

(a) Candidatul care solicită calificarea de tip 
pentru aeronava multipilot, operată de către 
echipajul care include navigatorul aerian, 
trebuie să corespunde cerinţelor pentru 
calificarea de tip, menţionate în RAC-APL 
0130 şi RAC-APL 0135. 

(b) testul de îndemânare va fi executat nu mai 
tîrziu de şase luni după finalizarea cursului 
de pregătire, inclusiv pregătirea teoretică. 

 
(2) Test de îndemânare 
 

(a) Conţinutul şi secţiunile testului de 
îndemânare pentru acordarea calificării de 
tip pentru aeronava multipilot sînt indicate 
în Secţiunile 1 şi 2, Anexa 10 la RAC-APL; 

(b) Fiecare punct al testului corespunzător va fi 
îndeplinit satisfăcător nu mai tîrziu de şase 
luni după data prezentării cererii pentru 
acordarea calificării de tip. 

 

(3) Candidatul care solicită acordarea iniţială a 
calificării de tip va dispune de un certificat de 
susţinere satisfăcătoare a cursului de pregătire de 
cooperarea în echipaj multiplu (MCC) (vezi JAR-
FCL 1.261 sau JAR-FCL 2.261 respectiv). În cazul 
în care cursul MCC constituie o parte a cursului 
pentru acordarea calificării de tip, această cerinţă 
nu poate fi aplicată. 
 
RAC-APL 0125 Valabilitatea, revalidarea şi 

reînnoirea calificării de tip 
 
(1) Termenul de valabilitate a calificării de tip 
constituie 12 luni din data acordării sau din data 
expirării termenului de valabilitate a calificării, dacă 
revalidarea a fost susţinută în cele trei luni, preced 
data expirării a termenului de valabilitate a 
calificării. 
 
(2) În cazul revalidării calificării de tip, 
candidatul va efectua următoarele: 
 

(a) să promoveze o verificare de competenţă, 
conform Secţiunilor 1 şi 2 Anexa 10 la RAC-
APL pe tipul de aeronavă corespunzător; 

(b) să susţine examenele teoretice la 
următoarele discipline: regulile 
aerului/legislaţia naţională, caracteristicile 
de zbor şi de planificare a zborului, 
procedurile operaţionale, limba engleză şi 
comunicaţia radio; şi 

(c) să efectueze cel puţin zece tronsoane de 
zbor pe rută ca navigator aerian pe o 
aeronavă de tipul corespunzător sau un 
tronson de zbor pe rută, ca un navigator 
aerian pe tipul de aeronavă corespunzător, 
zburat cu TRE(N) în perioada de valabilitate 
a calificării de tip. 

 
(3) Candidatul care nu a susţinut verificare de 
competenţă până la expirarea termenului de 
valabilitate a calificării de tip nu va exercita 
drepturile stipulate în calificarea în cauză până 
când nu va fi susţinută cu succes verificare de 
competenţă. 
 
(4) În cazul în care termenul de valabilitate a 
calificării de tip a expirat, candidatul va susţine 
verificare de competenţă în conformitate cu 
Secţiunile 1 şi 2 Anexa 10. În cazul unei pauze mai 
mare de trei ani din momentul expirării ultimului 
termen de valabilitate a calificării de tip – să susţină 
suplimentar pregătirea teoretică în volumul necesar 
pentru acordarea iniţială a calificării de tip. 
Calificarea de tip va fi valabilă din data executării 
cerinţelor de reînnoire. 
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RAC-APL 0130 Pregătirea teoretică şi în zbor 
pentru acordarea calificării de 
tip 

 
(1) Pregătirea teoretică: 
 

(a) candidatul care solicită acordarea calificării 
de tip pentru aeronave multipilot, operate 
de către echipajul de zbor care include 
navigatorul aerian, va susţine pregătirea 
teoretică necesară (vezi AMC-FCL 1.261(a) 
sau AMC-FCL 2.261(a) respectiv, precum 
şi Secţiunea 4 Anexa 10) şi să 
demonstreze nivelul de cunoştinţe necesar 
pentru operarea în siguranţă a tipului de 
aeronavă corespunzător; 

(b) pregătirea teoretică va fi condusă de către 
instructorul autorizat care deţine calificarea 
de tip corespunzătoare, sau de către alt 
instructor cu experienţă corespunzătoare în 
domeniul aviaţiei şi cunoştinţe privind 
aeronava concretă, de exemplu de 
navigator aerian, inginer de întreţinere 
tehnică, specialist operaţiuni zbor; 

 
(2) Pregătirea în zbor: 
 

(a) candidatul care solicită calificarea de tip 
pentru avioane multipilot, operate de către 
echipajul de zbor care include navigatorul 
aerian, va susţine cursul de pregătire în 
zbor care corespunde testului de 
îndemânare pentru acordarea calificării de 
tip (vezi Secţiunile 2 şi 4 Anexa 10 la RAC-
APL); 

 
(3) Efectuarea cursurilor de pregătire 

 
(a) cursurile de pregătire pentru cele 

menţionate mai sus pot fi efectuate de 
către o FTO sau TRTO. Cursurile de 
pregătire pot fi făcute şi de către structuri 
sau structuri subcontractate puse la 
dispoziţie de un operator aerian sau 
constructor de aeronave; 

(b) astfel de cursuri trebuie să fie aprobate de 
către AAC RM şi astfel de structuri trebuie 
să îndeplinească cerinţele relevante din 
Capitolul 4 RAC-APL după cum este stabilit 
de către AAC RM 

 
(4) Pregătirea de cooperarea în echipaj 
multiplu (MCC) 

 
Pregătirea de cooperare în echipaj multiplu se 

va combina cu cursul pentru acordarea primei 
calificări de tip. Cursul MCC va include cel puţin 25 
ore de instruire teoretică şi exerciţii şi 4 ore de 
instruire la simulator, suplimentar la programul 
cursului pentru acordarea calificării (vezi AMC FCL 
1.261(d) şi IEM FCL 1.261(d) sau AMC FCL 

2.261(d) şi IEM FCL 2.261(d) respectiv, precum şi 
punctul (3) RAC-APL 0120).  

 
RAC-APL 0135 Testul de îndemânare pentru 

acordarea calificării de tip 
 

Candidatul care solicită acordarea calificării de 
tip pentru aeronava multipilot, operată de către 
echipajul de zbor care include şi navigatorul aerian, 
va demonstra îndemânare necesară pentru 
operarea în siguranţă a aeronavei de tipul 
corespunzător în calitate de navigator aerian în 
cadrul echipajului multipilot, în conformitate cu 
Secţiunile 1 şi 2 Anexa 10 la RAC-APL. 
 
RAC-APL 0140 Documente prezentate către 

AAC RM pentru acordarea, 
revalidarea sau reînnoirea 
calificării de tip 

 
(1) În scopul acordării iniţiale a calificării de 
tip, candidatul va prezenta către AAC RM 
următoarele documente: 
 

(a) cererea corespunzătoare (specimenul este 
prezentat în Anexa 2 la RAC-APL); 

(b) certificatul de susţinere a cursului de 
pregătire pentru acordarea calificării de tip; 

(c) certificatul de susţinere a cursului de 
pregătire de cooperare în echipaj multiplu 
(MCC), în cazul acordării primei calificări 
de tip, în cazul în care acest curs nu a fost 
îmbinat cu cursul de instruire pentru 
acordarea calificării de tip (specimenul 
este prezentat în Secţiunea 4 Anexa 4 la 
RAC-APL); 

(d) informaţia privind instruirea susţinută 
(specimenul este prezentat în Secţiunea 3 
Anexa 4 la RAC-APL); 

(e) rezultatele testului de îndemânare 
(specimenul este prezentat în Secţiunea 3 
Anexa 10 la RAC-APL); 

(f) carnetul de zbor; 
(g) certificatul medical valabil de Clasa 1, 

acordat în conformitate cu cerinţele RAC-
APL 3; 

 
(2) În scopul revalidării sau reînnoirii calificării 
de tip, candidatul va prezenta către AAC RM 
următoarele documente: 
 

(a) cererea corespunzătoare (specimenul este 
prezentat în Anexa 2 la RAC-APL); 

(b) rezultatele de susţinere a examenelor 
teoretice (regulile aerului/legislaţia 
naţională, perfomanţe de zbor şi 
planificarea zborului, procedurile 
operaţionale, limba engleză şi comunicaţia 
radio) (specimenul este prezentat în Anexa 
3 la RAC-APL); 
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(c) rezultatele testării profesionale 
(specimenul este prezentat în Secţiunea 3 
Anexa 10 la RAC-APL); 

(d) carnetul de zbor; 
(e) certificatul medical valabil de Clasa 1, 

acordat în conformitate cu cerinţele RAC-
APL 3; 

(f) în cazul unei pauze mai mare de 3 ani din 
momentul expirării ultimului termen de 
valabilitate a calificării de tip, să se execute 
cerinţele punctelor (1)(b) şi (d) RAC-APL 
0140. 

 
 

 
RAC-APL 0145 Lista aeronavelor pentru care este necesară calificarea de tip 
 

Producător (marcă) Certificarea aeronavei Codul de înscriere în certificat 
Biroul de construcţii 
“Antonov” 

АN-26 AN26 
АN-74 AN74 

Biroul de construcţii 
“Iliushin” 

IL-18 IL18 
IL-76 IL76 

 
RAC-APL 0150 Calificări de instructor 
 
(1) Nici o persoană nu are dreptul să efectueze 
o instruire în zbor în scopul obţinerii unui certificat 
de navigator aerian sau calificare de tip decât dacă 
această persoană deţine: 

(a) un certificat de navigator aerian care 
conţine calificarea de instructor; sau 

(b) o autorizaţie specială, acordată de către 
AAC RM în cazul în care: 
(i) este introdus un nou tip de avion; sau 
(ii) înregistrării avioanelor de epocă sau 

avioanelor de construcţie specială, 
pentru care nu există nici o persoană 
care posedă calificarea de instructor. 

 
(2) Nici o persoană nu are dreptul să efectueze 
o instruire de zbor sintetic decât dacă deţine 
calificare de TRI(N) sau autorizaţia SFI(N). 
 
(3) Sunt recunoscute două categorii de 
instructor: 

(a) calificare de Instructor pentru calificare pe 
tip - TRI(N); 

(b) autorizaţie de Instructor de zbor sintetic - 
SFI(N).  

 
(4) Toţi instructorii trebuie să deţină cel puţin 
certificat şi calificare, pentru care asigură instruirea 
(dacă nu este specificat altfel). 
 
RAC-APL 0155 Termenul de valabilitate a 

calificării de instructor 
 
(1) Calificare de instructor TRI(N) şi autorizaţie 
SFI(N) sînt valabile timp de trei ani. 
 
(2) Termenul de valabilitate a autorizaţiilor 
speciale nu va depăşi trei ani. 
 
RAC-APL 0160 Privilegiile deţinătorului 

calificării TRI(N) 
 

Deţinătorul de calificare de navigator-instructor 
TRI(N) are dreptul la instruire în scopul acordării 

certificatului de navigator aerian şi calificării de tip, 
precum şi instruirea navigatorilor aerieni de 
cooperare în echipaj multiplu (MCC). 
 
RAC-APL 0165 Cerinţe pentru acordarea 

calificării TRI(N) 
 
(1) Candidatul care solicită acordarea iniţială a 
unei calificării TRI(N) trebuie: 
 

(a) Să fi absolvit cu succes un curs aprobat de 
TRI(N), în FTO sau TRTO aprobate (vezi 
AMC FCL 1.365 sau AMC FCL 2.365, 
respectiv); 

(b) să fi efectuat cel puţin 1500 de ore de zbor 
ca navigator aerian; 

(c) să fi efectuat în ultimele 12 luni care preced 
data depunerii cererii cel puţin 30 de 
tronsoane de rută care să includă decolări 
şi aterizări ca navigator aerian pe tipul 
solicitat de avion, sau pe un tip similar de 
avion dacă este acceptat de către AAC 
RM, dintre care nu mai mult de 15 
tronsoane pot fi efectuate pe simulator de 
zbor; 

(d) să efectueze, în cadrul unui curs complet, 
pentru calificarea de tip, cel puţin 3 ore de 
instruire referitoare la îndatoririle unui 
TRI(N) pe tipul de aeronavă cerut, sub 
supravegherea şi acceptul unui TRI(N) 
numit de AAC RM în acest scop. 

 
(2) Înainte ca privilegiile TRI(N) să fie extinse 
la un alt tip, deţinătorul trebuie: 
 

(a) să fi efectuat în ultimele 12 luni care preced 
data depunerii cererii cel puţin 15 de 
tronsoane de rută care să includă decolări 
şi aterizări ca navigator aerian pe tipul 
solicitat de avion, sau pe un tip similar de 
avion dacă este acceptat de către AAC 
RM, dintre care nu mai mult de 7 tronsoane 
pot fi efectuate pe simulator de zbor; 

(b) să fi urmat în mod satisfăcător părţile 
relevante de pregătire tehnică ale unui curs 
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aprobat de TRI(N) (vezi AMC FCL 1.365 
sau AMC FCL 2.365, respectiv) ‚ ţinîndu-se 
cont de experienţa recentă a candidatului; 

(c) să efectueze, în cadrul unui curs complet, 
pentru calificarea de tip, cel puţin 3 ore de 
instruire referitoare la îndatoririle unui 
TRI(N) pe tipul de aeronavă cerut, sub 
supravegherea şi acceptul unui TRI(N) 
numit de AAC RM în acest scop. 

 
RAC-APL 0170 Revalidarea şi reînnoirea 

calificării TRI(N) 
 
(1) Pentru revalidarea calificării de TRI(MPA) 
deţinătorul trebuie ca în ultimele 12 luni care preced 
data expirării calificării: 
 

(a) să fi efectuat una din următoarele părţi ale 
unui curs de pregătire de calificare de tip: 
 
(i) o sesiune pe simulator de cel puţin 3 

ore; sau  
(ii) unui zbor pe rută cu durata de cel puţin 

1,5 ore, sau 
(b) să fi urmat un program de actualizare a 

deprinderilor TRI(N), acceptat de AAC RM 
(vezi AMC FCL 1.355 sau AMC FCL 2.355, 
respectiv). 

 
(2) În cazul în care termenul de valabilitate a 
calificării a expirat candidatul trebuie: 
 

(a) să fi efectuat în ultimele 12 luni care preced 
data depunerii cererii cel puţin 30 de 
tronsoane de rută care să includă decolări 
şi aterizări ca navigator aerian pe tipul 
solicitat de avion, sau pe un tip similar de 
avion dacă este acceptat de către AAC 
RM, dintre care nu mai mult de 15 
tronsoane pot fi efectuate pe simulator de 
zbor;  

(b) să fi urmat în mod satisfăcător părţile 
relevante de pregătire tehnică ale unui curs 
aprobat de TRI(N) (vezi AMC FCL 1.365 
sau AMC FCL 2.365, respectiv) ‚ ţinându-
se cont de experienţa recentă a 
candidatului; şi 

(c) să efectueze, în cadrul unui curs complet, 
pentru calificarea de tip, cel puţin 3 ore de 
instruire referitoare la îndatoririle unui 
TRI(N) pe tipul de aeronavă cerut, sub 
supravegherea şi acceptul unui TRI(N) 
numit de AAC RM în acest scop. 

 
RAC-APL 0175 Autorizaţia de Instructor de 

zbor sintetic (SFI(N)) 
Privilegii 

 
 Privilegiile unui deţinător al unei autorizaţii 
de SFI(N) sunt de a efectua instruirea pe 
simulatoare de zbor pentru calificări de tip, inclusiv 

instruirea necesară pentru cooperarea în echipaj 
multiplu. 
 
RAC-APL 0180 Cerinţe pentru acordarea 
autorizaţiei SFI(N) 

 
(1) Candidatul care solicită acordarea 
autorizaţiei SFI(N) trebuie: 
 

(a) să deţină sau să fi deţinut un certificat de 
navigator aerian; 

(b) a efectuat partea de simulator din cursul 
pentru calificarea pe tipul solicitat; 

(c) să aibă cel puţin 1500 ore ca navigator 
aerian; 

(d) să fi făcut un curs aprobat de TRI(N) (vezi 
AMC FCL 1.365 sau AMC FCL 2.365, 
respectiv); 

(e) să efectueze, în cadrul unui curs complet, 
pentru calificarea de tip, cel puţin 3 ore de 
instruire referitoare la îndatoririle unui 
TRI(N) pe tipul de aeronavă cerut, sub 
supravegherea şi acceptul unui TRI(N) 
numit de AAC RM în acest scop. 

(f) să fi efectuat într-o perioadă de 12 luni, 
anterioare prezentării cererii, la simulatorul 
de zbor de tip corespunzător o verificare de 
competenţă indicată în Secţiunea 2 Anexa 
10 la RAC-APL; 

(g) să fi efectuat într-o perioadă de12 luni, 
anterioare prezentării cererii, cel puţin 3 
tronsoane de zbor pe rută pe post de 
observator în cabina de pilotaj al unui avion 
de tipul solicitat. 

 
(2) În scopul extinderii privilegiilor SFI(N) la 
alte tipuri de avioane, candidatul trebuie: 
 

(a) să fi efectuat satisfăcător programele de 
simulator din cursul relevant pentru 
calificarea de tip; 

(b) să fi efectuat într-o perioadă de 12 luni, 
anterioare prezentării cererii, la simulatorul 
de zbor de tip corespunzător o verificare de 
competenţă indicată în Secţiunea 2 Anexa 
10 la RAC-APL; 

(c) să fi efectuat cel puţin trei ore de instruire 
de zbor la simulator, referitoare la 
îndatoririle unui TRI(N) la simulatorul de 
zbor de tip corespunzător, sub 
supravegherea şi acceptul unui TRI(N) 
numit de AAC RM în acest scop. 

 
RAC-APL 0185 Revalidarea şi reînnoirea 

autorizaţiei SFI(N) 
 
(1) Pentru revalidarea autorizării de SFI(N) 
candidatul trebuie ca în ultimele 12 luni care preced 
data expirării autorizării: 

 
(a) să fi efectuat una din următoarele părţi ale 

unui curs de pregătire de calificare de tip: 
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(i) o sesiune pe simulator de cel puţin 3 

ore; sau  
(ii) unui zbor pe rută cu durata de cel puţin 

1,5 ore, sau 
 

(b) să fi urmat un program de actualizare a 
deprinderilor TRI(N), acceptat de AAC RM 
(vezi AMC FCL 1.355 sau AMC FCL 2.355, 
respectiv). 

 
(2) În cazul în care termenul de valabilitate a 
autorizaţiei a expirat candidatul trebuie: 
 

(a) să fi efectuat programele de simulator din 
cursul pentru calificarea de tip 
corespunzător; 

(b) să fi făcut un curs aprobat de TRI(N) (vezi 
AMC FCL 1.365 sau AMC FCL 2.365, 
respectiv); 

(c) să fi efectuat o verificare de competenţă în 
conformitate cu Secţiunea 2 Anexa 10 la 
simulatorul de zbor de tip corespunzător; şi 

(d) să fi efectuat cel puţin trei ore de instruire 
de zbor la simulator, referitoare la 
îndatoririle unui TRI(N) la simulatorul de 
zbor de tip corespunzător, sub 
supravegherea şi acceptul unui TRI(N) 
numit de AAC RM în acest scop. 

 

RAC-APL 0190 Documente prezentate către 
AAC RM pentru acordarea, 
revalidarea sau reînnoirea 
TRI(N) sau SFI(N) 

 
(1) În scopul acordării iniţiale a calificării 
TRI(N) sau SFI(N), candidatul va prezenta către 
AAC RM următoarele documente: 

(a) cererea corespunzătoare (specimenul este 
prezentat în Anexa 2 la RAC-APL); 

(b) certificatul privind susţinerea pregătirii 
corespunzătoare (specimenul este 
prezentat în Secţiunea 5 Anexa 10 la RAC-
APL); 

(c) rezultatele testării practice (specimenul 
este prezentat în Secţiunea 5 Anexa 10 la 
RAC-APL); 

(d) certificatul de susţinere a părţii cursului la 
simulator, în scopul acordării calificării de 
tip (pentru SFI(N)); 

(e) rezultatele verificării competenţii(pentru SFI 
(N)) (specimenul este prezentat în 
Secţiunea 3 Anexa 10 la RAC-APL); 

(f) informaţia privind executarea zborului în 
cabina echipajului ca observator, certificată 

de către PIC (pentru SFI(N)) (specimenul 
este prezentat în Secţiunea 5 Anexa 10 la 
RAC-APL); 

(g) carnetul de zbor (cu excepţia SFI(N)); 
(h) certificatul medical valabil de Clasa 1 (cu 

excepţia SFI(N)), acordat în conformitate 
cu cerinţele RAC-APL 3; 

 
(2) În scopul revalidării sau reînnoirii calificării 
de TRI(N) sau SFI(N), candidatul va prezenta către 
AAC RM următoarele documente: 
 

(a) cererea corespunzătoare (specimenul este 
prezentat în Anexa 2 la RAC-APL); 

(b) certificatul de susţinere a pregătirii 
corespunzătoare, acceptat de către AAC 
RM (în cazul în care este aplicabil) 
(specimenul este prezentat în Secţiunea 5 
Anexa 10 la RAC-APL); 

(c) rezultatele verificării competenţii(pentru 
SFI(N)) (specimenul este prezentat în 
Secţiunea 3 Anexa 10 la RAC-APL); 

(d) rezultatele testării practice (în cazul în care 
este aplicabil) (specimenul este prezentat 
în Secţiunea 5 Anexa 10 la RAC-APL); 

(e) carnetul de zbor (cu excepţia SFI(N); 
(f) certificatul medical valabil de Clasa 1 (cu 

excepţia SFI(N)), acordat în conformitate 
cu cerinţele RAC-APL 3; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPAŢIUL LĂSAT LIBER ÎNTENŢIONAT 
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CAPITOLUL 5 CERTIFICATE ŞI CALIFICĂRI DE PILOŢI DE PLANOARE, BALOANE LIBERE ŞI 
DISPECER DE OPERAŢIUNI ZBOR 

 
RAC-APL 0195 Cerinţe pentru acordarea 

certificatului de pilot de 
planor (GPL) 

 
 Candidatul care solicită acordarea 
certificatului de pilot de planor se va conforma 
următoarelor cerinţe: 
(1) Va avea cel puţin 16 ani. 
 
(2) Va dispune de un certificat medical valabil 
de Clasa 1I.  
 
(3) Va demonstra AAC RM cunoştinţe în 
următoarele domenii: 
 

(a) Legislaţie aeronautica: 
(i) reguli şi reglementări relevante pentru 

deţinătorul certificatului de pilot de 
planor; regulile aerului; practici şi 
proceduri specifice serviciilor de trafic 
aerian; 

(b) Cunoaşterea generală a aeronavelor: 
(i) principii de operare a sistemelor şi 

aparatelor de bord ale planoarelor; 
(ii) performanţe şi limitări în operarea 

planoarelor; informaţii relevante privind 
operarea aeronavei, prevăzute în 
Manualul de zbor şi documentaţia de 
specialitate; 

(c) Performanţe de zbor şi planificarea 
zborului. 
(i) efectele distribuirii încărcăturii şi 

greutăţii asupra manevrabilităţii, 
caracteristicilor zborului şi de 
performanţă; calcule de greutate şi 
centraj; 

(ii) utilizarea şi aplicarea practică a datelor 
de lansare, de aterizare şi altor 
caracteristici; 

(iii) planificarea preliminară şi pe rută a 
zborului, în regim VFR; pregătirea şi 
întocmirea planurilor de zbor; 
proceduri privind serviciile de trafic 
aerian; altimetrie; proceduri de calaj 
altimetric; executarea zborurilor în 
zonele cu trafic intensiv; 

(d) Performanţe şi limite umane: 
(i) performanţe şi limite umane relevante 

pentru pilotul de planor; 
(e) Meteorologie: 

(i) aplicarea bazelor meteorologice 
aeronautice; folosirea informaţiilor 
meteorologice şi proceduri de obţinere a 
lor; altimetrie; 

 
(f) Navigaţie:  

(i) aspecte practice de navigaţie aeriană 
şi metode de calculare a rutei; 
folosirea hărţilor aeronautice; 

 
(g) Proceduri operaţionale: 

(i) folosirea documentaţiei aeronautice, 
cum ar fi AIP, NOTAM, coduri şi 
abrevieri; 

(ii) diferite metode de lansare şi ordinea 
corespunzătoare a acţiunilor; 

(iii) proceduri de prevenire şi proceduri în 
cazuri anormale şi de urgenţă, inclusiv 
acţiuni întreprinse în scopul evitării 
condiţiilor meteorologice periculoase, 
turbulenţei în traiectorie şi altor 
fenomene periculoase pentru zbor; 

(h) Aerodinamica (principiile zborului): 
(i) principiile zborului referitoare la 

planoare.  
(j) Radiotelefonie: 

(i) proceduri de radiotelefonie şi 
frazeologia standard.  

 
(4) Rezultatele susţinerii examenelor teoretice 
sînt valabile timp de 36 luni pentru acordarea 
certificatului de pilot de planor. 

 
(5) Va avea cel puţin 6 ore de zbor ca pilot de 
planor, inclusiv 2 ore de zbor solo, pe parcursul 
cărora acesta a executat cel puţin 20 de decolări şi 
aterizări. Pentru deţinătorii certificatelor de pilot de 
avioane, helicoptere, aeronave ultrauşoare se 
poate calcula până la 10% din numărul total de ore 
de zbor în calitate de PIC pe astfel de aeronave, 
dar nu mai mult de 2 ore. Candidatul va obţine sub 
controlul corespunzător al instructorului experienţă 
de operare a planoarelor în următoarele domenii: 
 

(a) pregătirea înainte de zbor, inclusiv 
asamblarea şi inspectarea planorului; 

(b) metode tehnice şi reguli aplicabile la 
utilizarea metodelor de lansare, inclusiv 
limitarea corespunzătoare a vitezei proprii, 
ordinea de acţiune în situaţie de urgenţă şi 
semnalele folosite; 

(c) zboruri conform schemelor de mişcare, 
metode şi măsuri aplicate în scopul 
prevenirii coliziunilor; 

(d) pilotarea planorului cu ajutorul reperelor 
vizuale externe; 

(e) zboruri în diapazonul operaţional al 
regimurilor de zbor; 

(f) identificarea angajării iniţiale sau în proces 
de desfăşurare şi ieşirea din aceasta şi din 
coborârea bruscă în formă de spirală; 

(g) lansările, apropierile şi aterizările în condiţii 
obişnuite şi în cazul vântului lateral; 

(h) zboruri pe rută cu ajutorul reperelor vizuale 
şi metodelor de calculare a rutei; 

(i) ordinea acţiunilor în situaţie de urgenţă. 
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(6) Pe parcursul testului de îndemânare va 
demonstra examinatorului de zbor, autorizat de 
către AAC RM, capacitatea de a executa în calitate 
de PIC al planorului zboruri şi manevre indicate în 
p. (5) la nivelul calificării care corespunde 
drepturilor acordate deţinătorului certificatului de 
pilot-planorist, precum şi abilitatea de a efectua 
următoarele:  
 

(a) pilotarea planorului în limitele restricţiilor 
acestuia; 

(b) efectuarea exactă şi lină a manevrelor; 
(c) luarea deciziilor corecte şi efectuarea 

calificată a supravegherii în zbor; 
(d) aplicarea cunoştinţelor în domeniul 

navigaţiei aeriene; şi 
(e) efectuarea permanentă a pilotării 

planorului astfel încât să nu apară 
niciodată dubii serioase în executarea cu 
succes a schemei de zbor şi manevrei. 

 
(7) Testul de îndemânare va fi executat pe 
parcursul a 6 luni după expirarea pregătirii în zbor, 
în scopul acordării certificatului de pilot de planor. 
 
RAC-APL 0200 Privilegiile deţinătorului 

certificatului de pilot de planor 
 
 În cazul respectării cerinţelor menţionate în 
RAC-APL 0195, certificatul de pilot de planor 
acordă dreptul de a exercita funcţiile PIC pe orice 
planor şi dacă deţinătorul certificatului dispune de 
calificarea metodei de lansare utilizată. 
 
RAC-APL 0205 Calificările pilotului de planor 
 
(1) În certificatul pilotului de planor vor fi incluse 
următoarele calificări: 
 

(a) Calificarea metodei de lansare; 
(b) Calificarea pilotului-instructor de planor. 

 
RAC-APL 0210 Calificările privind metoda de 

lansare 
 
(1) Există următoarele metode de lansare ale 
planoarelor: 
 

(a) decolare cu amortizoare (forma înscrisului 
în certificat – catapult start); 

(b) lansare prin metoda remorcajului (forma 
înscrisului în certificat – towing). 

 
(2) Candidatul care solicită acordarea 
calificării privind metoda lansării va efectua 
următoarele: 
 

(a) va susţine pregătirea practică şi teoretică 
privind aplicarea metodei corespunzătoare 
de lansare sub conducerea pilotului-
instructor; 

(b) pe parcursul testului de îndemânare va 
demonstra examinatorului, autorizat de 
către AAC RM, abilitatea de a utiliza 
metoda de lansare respectivă. 

 
(3) Calificarea privind metoda de lansare este 
valabilă pe parcursul a 2 ani din data acordării sau 
din data expirării termenului de valabilitate a 
calificării, dacă revalidarea a fost susţinută în cele 
trei luni, preced data expirării a termenului de 
valabilitate a calificării. Candidatul va demonstra 
examinatorului, autorizat de către AAC RM 
abilitatea de a utiliza metoda de lansare respectivă. 
 
RAC-APL 0215 Calificare de pilot instructor 

de planor FI(G) 
 
 Candidatul care solicită acordarea calificării 
de pilot-instructor de planor va corespunde 
următoarelor cerinţe: 
 
(1) Va dispune de certificatul de pilot de planor. 
 
(2) Va susţine cu succes cursul de pregătire 
aprobat şi va demonstra cunoştinţe care corespund 
drepturilor acordate deţinătorului calificării de pilot-
instructor de planor la următoarele discipline: 

 
(a) teoria şi metodica pregătirii practice; 
(b) elaborarea programelor de pregătire; 
(c) planificarea pregătirii individuale şi în grup; 
(d) utilizarea materialului didactic; 
(e) elementele de pregătire eficientă; 
(f) procesul de însuşire a materialului didactic; 
(g) evaluarea însuşitei la disciplinele conform 

cărora se efectuează pregătirea la sol; 
(h) evaluarea pregătirii practice; 
(i) analiza şi înlăturarea greşelilor în timpul 

pregătirii; 
(j) performanţe şi limite umane privind 

pregătirea în zbor; 
(k) pericolul legat de simularea ieşirilor din 

funcţiune a sistemelor planorului, analiza 
ieşirilor din funcţiune şi a defecţiunilor 
sistemului planorului. 

 
(3) Va avea cel puţin 35 ore de ore de zbor 
solo ca pilot de planor, în timpul căruia acesta a 
executat cel puţin 100 decolări şi aterizări. 
 
(4) Sub controlul pilotului-instructor de planor: 
 

(a) va susţine un curs de pregătire conform 
metodicii de desfăşurare a pregătirii în 
zbor inclusiv demonstrarea acţiunilor, 
metodele de pregătire practică, 
recunoaşterea şi corectarea greşelilor cel 
mai des comise de către persoanele 
instruite; 

(b) va aplica în mod real metodica efectuării 
lansării, manevrelor şi schemelor de zbor 



SECŢIUNEA B RAC-APL 

Ediţia 02 В-17 17.01.2014 

conform cărora acesta va susţine 
pregătirea în zbor; 

 
(5) Va demonstra capacitatea de a susţine 
pregătirea în zbor sub controlul examinatorului, 
autorizat de către AAC RM, inclusiv instructajul 
înainte de zbor, executarea zborului, analiza de 
după zbor şi pregătirea la sol. 
 
RAC-APL 0220 Privilegiile deţinătorului 

calificării de pilot instructor 
de planor 

 
(1) Deţinătorul calificării de pilot-instructor de 
planor are următoarele drepturi pe parcursul 
termenului de valabilitate a calificării respective: 
 

(a) efectuarea pregătirii în zbor necesară 
pentru acordarea certificatului de pilot 
pentru orice planor şi calificării privind 
metoda de lansare utilizată, precum şi 
calificării de pilot-instructor de planor; 

(b) controlul privind executarea zborurilor solo 
de către piloţii-elevi de planor. 

 
RAC-APL 0225 Valabilitatea, revalidarea şi 

reînnoirea calificării de pilot 
instructor de planor 

 
(1) Termenul de valabilitate a calificării de 
pilot-instructor de planor constituie 3 ani. 
 
(2) În scopul revalidării calificării de pilot-
instructor de planor, candidatul va efectua 
următoarele pe parcursul a 12 luni anterioare 
prezentării cererii: 
 

(a) va efectua un exerciţiu în aer cu durata de 
cel puţin 1 oră şi care va include cel puţin 2 
decolări şi 2 aterizări, cu utilizarea metodei 
de lansare corespunzătoare; sau 

(b) va demonstra capacitatea de a efectua 
pregătirea în zbor inclusiv instructajul 
înainte de zbor, executarea zborului, 
analiza de după zbor şi pregătirea la sol, 
sub controlul examinatorului de zbor 
autorizat de către AAC RM 

 
(3) În scopul reînnoirii calificării de pilot-
instructor de planor, candidatul va efectua 
următoarele acţiuni pe parcursul a 12 luni 
anterioare prezentării cererii: 
 

(a) va executa cel puţin 10 ore de zbor în 
calitate de PIC de planor cu utilizarea 
metodei de lansare corespunzătoare; şi 

(b) va demonstra capacitatea de a efectua 
pregătirea în zbor, inclusiv instructajul 
înainte de zbor, executarea zborului, 
analiza de după zbor şi pregătirea la sol, 
sub controlul examinatorului de zbor 
autorizat de către AAC RM 

RAC-APL 0230 Cerinţe pentru acordarea 
certificatului de pilot de balon 
liber (FBPL) 

 
 Candidatul care solicită acordarea 
certificatului de pilot de balon liber se va conforma 
următoarelor cerinţe: 

 
(1) Va avea cel puţin 16 ani. 

 
(2) Va dispune de certificatul medical valabil 
de Clasa 1I. 
 
(3) Va demonstra AAC RM cunoştinţe în 
următoarele domenii: 
 

(a) Legislaţie aeronautica: 
(i) reguli şi reglementări relevante pentru 

deţinătorul certificatului de pilot de 
balon liber; regulile aerului; practici şi 
proceduri specifice serviciilor de trafic 
aerian; 

(b) Cunoaşterea generală a aeronavelor: 
(i) principii de operare a sistemelor şi 

aparatelor de bord ale baloanelor liberi; 
(ii) performanţe şi limitări în operarea 

baloanelor liberi; informaţii relevante 
privind operarea baloanelor liberi, 
prevăzute în Manualul de zbor şi 
documentaţia de specialitate; 

(iii) caracteristicile fizice şi utilizarea 
practică a gazelor utilizate pentru 
baloanele libere; 

(c) Performanţe de zbor şi planificarea 
zborului. 
(i) efectele distribuirii încărcăturii şi 

greutăţii asupra manevrabilităţii, 
caracteristicilor zborului şi de 
performanţă; calcule de greutate.; 

(ii) utilizarea şi aplicarea practică a 
caracteristicilor de lansare, de 
aterizare, etc., inclusiv influenţa 
temperaturii; 

(iii) planificarea preliminară şi pe rută a 
zborului, în regim VFR; pregătirea şi 
întocmirea planurilor de zbor; 
proceduri privind serviciile de trafic 
aerian; altimetrie; proceduri de calaj 
altimetric; executarea zborurilor în 
zonele cu trafic intensiv; 

(d) Performanţe şi limite umane: 
(i) performanţe şi limite umane relevante 

pentru pilotul de balon liber; 
(e) Meteorologie: 

(i) aplicarea bazelor meteorologice 
aeronautice; folosirea informaţiilor 
meteorologice şi proceduri de obţinere 
a lor; altimetrie; 

(f) Navigaţie:  
(i) aspecte practice de navigaţie aeriană 

şi metode de calculare a rutei; 
folosirea hărţilor aeronautice; 
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(g) Proceduri operaţionale: 
(i) folosirea documentaţiei aeronautice, 

cum ar fi AIP, NOTAM, coduri şi 
abrevieri; 

(ii) diferite metode de lansare şi ordinea 
corespunzătoare a acţiunilor; 

(iii) proceduri de prevenire şi proceduri în 
cazuri anormale şi de urgenţă, inclusiv 
acţiuni întreprinse în scopul evitării 
condiţiilor meteorologice periculoase, 
turbulenţei în traiectorie şi altor 
fenomene periculoase pentru zbor; 

(h) Aerodinamica (principiile zborului): 
(i) principiile zborului referitoare la 

baloane libere.  
(j) Radiotelefonie: 

(i) proceduri de radiotelefonie şi 
frazeologia standard. 

 
(4) Rezultatele susţinerii examenelor teoretice 
sînt valabile timp de 36 luni pentru  acordarea 
certificatului de pilot de balon liber. 
 
(5) Va avea cel puţin 16 ore de zbor executate 
în calitate de pilot de balon liber, inclusiv cel puţin 8 
lansări şi urcări, dintre care unul va fi executat solo. 
Candidatul va obţine sub controlul corespunzător al 
instructorului, experienţă de operare a baloanelor 
libere în următoarele domenii: 

 
(a) pregătirea înainte de zbor, inclusiv 

asamblarea, dotarea, umplerea, acostarea 
şi inspectarea balonului; 

(b) metode tehnice şi reguli aplicabile în timpul 
lansării şi urcării, inclusiv limitări 
corespunzătoare, ordinea de acţiune în 
situaţie de urgenţă şi semnalele utilizate; 

(c) metode şi măsuri de prevenire a 
coliziunilor; 

(d) pilotarea balonului liber cu ajutorul 
reperelor vizuale externe; 

(e) recunoaşterea regimului de coborâre 
rapidă şi ieşirea din acesta; 

(f) zborul pe rută cu ajutorul reperelor vizuale 
şi metodelor de calculare a rutei; 

(g) apropierile şi aterizările, inclusiv modul de 
utilizare a balonului la sol. ordinea 
acţiunilor în situaţie de urgenţă; 

(h) executarea zborurilor pe timp de noapte, în 
cazul în care drepturile stipulate în 
certificat vor fi executate noaptea (nu mai 
puţin de 2 ore de zbor ca pilot de balon 
liber, inclusiv 2 lansări şi urcări). 

 
(6) Pe parcursul testului de îndemnare va 
demonstra examinatorului de zbor, autorizat de 
către AAC RM, capacitatea de a executa în calitate 
de PIC al balonului liber zboruri şi manevre 
indicate în p. (5) la nivelul calificării care 
corespunde drepturilor acordate deţinătorului 
certificatului de pilot de balon liber, precum şi 
abilitatea de a efectua următoarele: 

(a) pilotarea balonului liber în limitele 
restricţiilor acestuia; 

(b) efectuarea exactă şi lină a tuturor 
manevrelor; 

(c) luarea deciziilor corecte şi efectuarea 
supravegherii calificate în zbor; 

(d) aplicarea cunoştinţelor în domeniul 
navigaţiei aeriene; şi 

(e) efectuarea permanentă a pilotării balonului 
liber astfel încât să nu apară niciodată 
dubii serioase în executarea cu succes a 
schemei de zbor şi manevrei. 

 
(7) Testul de îndemânare va fi executat pe 
parcursul a 6 luni după expirarea pregătirii de zbor, 
în scopul acordării certificatului de pilot de balon 
liber. 
 
RAC-APL 0235 Privilegiile deţinătorului 

certificatului de pilot de balon 
liber 

 
 În cazul respectării cerinţelor menţionate în 
RAC-APL 0230, certificatul de pilot de balon liber 
acordă dreptul de a exercita funcţiile PIC pe orice 
balon liber şi dacă deţinătorul certificatului dispune 
de calificarea utilizată pentru metoda de lansare. 

 
RAC-APL 0240 Calificările pilotului de balon 

liber 
 
(1) În certificatul pilotului de balon liber vor fi 
incluse următoarele calificări: 
 

(a) Calificarea privind metoda umplerii 
balonului; 

(b) Calificarea pilotului-instructor de balon 
liber. 

 
RAC-APL 0245 Calificările privind metoda de 

umplere a balonului 
 
(1) Candidatul care solicită calificarea privind 
metoda de umplere a balonului va efectua 
următoarele: 
 

(a) sub controlul pilotului-instructor de balon 
liber va susţine pregătirea teoretică şi în 
zbor privind aplicarea metodei 
corespunzătoare de umplere a balonului; 

(b) pe parcursul testului de îndemânare, va 
demonstra examinatorului autorizat de 
către AAC RM, abilitatea de a utiliza 
metoda de umplere a balonului. 

 
(2) Calificarea privind metoda de umplere a 
balonului este valabilă pe parcursul a 2 ani din data 
acordării sau din data expirării termenului de 
valabilitate a calificării, dacă revalidarea a fost 
susţinută în cele trei luni, preced data expirării a 
termenului de valabilitate a calificării. Candidatul va 
demonstra examinatorului, autorizat de către 
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AAC RM abilitatea de a utiliza metoda de umplere 
a balonului respectivă. 
 
RAC-APL 0250 Calificare de pilot instructor 

de balon liber FI(FB) 
 
 Candidatul care solicită acordarea calificării 
de pilot-instructor de balon liber va corespunde 
următoarelor cerinţe: 
 
(1) Va dispune de certificatul de pilot de balon 
liber.  
 
(2) Va susţine cu succes cursul aprobat de 
pregătire şi va demonstra cunoştinţe care 
corespund drepturilor acordate deţinătorului 
calificării de pilot-instructor de balon liber la 
următoarele discipline: 

 
(a) teoria şi metodica pregătirii practice; 
(b) elaborarea programelor de pregătire; 
(c) planificarea pregătirii individuale şi în grup; 
(d) utilizarea materialului didactic; 
(e) elemente de pregătire eficientă; 
(f) procesul de însuşire a materialului didactic; 
(g) evaluarea însuşirii la disciplinele conform 

cărora se efectuează pregătirea la sol; 
(h) evaluarea pregătirii practice; 
(i) analiza şi înlăturarea greşelilor în timpul 

pregătirii; 
(j) performanţe şi limite umane privind 

pregătirea în zbor; 
(k) pericolul legat de simularea ieşirilor din 

funcţiune a sistemelor baloanelor libere. 
 

(3) Va avea cel puţin 50 ore de zbor solo ca 
pilot de balon liber, în timpul cărora acesta a 
executat cel puţin 20 decolări şi aterizări. 
 
(4) Sub controlul pilotului-instructor de balon 
liber: 
 

(a) va susţine un curs de instruire conform 
metodicii de desfăşurare a pregătirii de 
zbor, inclusiv demonstrarea acţiunilor, 
metodele de pregătire practică, 
recunoaşterea şi corectarea greşelilor cel 
mai des comise de către persoanele 
instruite; 

(b) va aplica în mod practic metodica 
efectuării umplerii, lansării, urcării, 
manevrelor şi schemelor zborului conform 
cărora acesta va efectua pregătirea în 
zbor; 

 
(5) Va demonstra capacitatea de a efectua 
pregătirea în zbor sub controlul examinatorului, 
autorizat de către AAC RM, inclusiv instructajul 
înainte de zbor, executarea zborului, analiza de 
după zbor şi pregătirea la sol.  
 
 

RAC-APL 0255 Privilegiile deţinătorului 
calificării de pilot instructor 
de balon liber 

 
(1) Deţinătorul calificării de pilot-instructor de 
balon liber are următoarele drepturi: 
 

(a) efectuarea pregătirii de zbor necesară 
pentru acordarea certificatului de pilot de 
balon liber şi calificării privind utilizarea 
metodei de umplere a balonului, precum şi 
calificării de pilot-instructor de balon liber; 

(b) controlul privind executarea zbor solo de 
către piloţii-elevi de balon liber. 

 
RAC-APL 0260 Valabilitatea, revalidarea şi 

reînnoirea calificării de pilot-
instructor de balon liber 

 
(1) Termenul de valabilitate a calificării de 
pilot-instructor de balon liber constituie 3 ani. 
 
(2) În scopul revalidării calificării de pilot-
instructor de balon liber, candidatul, candidatul va 
efectua următoarele pe parcursul a 12 luni 
anterioare prezentării cererii: 

 
(a) va efectua un exerciţiu în aer cu durata de 

cel puţin 2 ore şi care va include cel puţin 2 
decolări şi 2 urcări cu utilizarea metodei 
corespunzătoare de umplere; sau 

(b) va demonstra capacitatea de a efectua 
pregătirea de zbor inclusiv instructajul 
înainte de zbor, executarea zborului, 
analiza de după zbor şi pregătirea la sol, 
sub controlul examinatorului de zbor 
autorizat de către AAC RM 

 
(3) În scopul reînnoirii calificării de pilot-
instructor de balon liber, candidatul va efectua 
următoarele pe parcursul a 12 luni anterioare 
prezentării cererii: 

(a) va executa cel puţin 15 ore de zbor în 
calitate de PIC de balon liber cu 
utilizarea metodei corespunzătoare de 
umplere a balonului; şi 

(b) va demonstra capacitatea de a efectua 
pregătirea în zbor inclusiv instructajul 
înainte de zbor, executarea zborului, 
analiza de după zbor şi pregătirea la sol, 
sub controlul examinatorului de zbor 
autorizat de către AAC RM 

 
RAC-APL 0265 Documente prezentate către 

AAC RM pentru acordarea 
certificatelor de pilot de planor 
sau de balon liber 

 
(1) În scopul acordării GPL sau FBPL, 
candidatul va prezenta către AAC RM următoarele 
documente: 
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(a) cererea corespunzătoare (specimenul este 
prezentat în Anexa 2 la RAC-APL); 

(b) document care confirmă identitatea 
solicitantului (buletinul de identitate, 
permisul de conducere); 

(c) certificatul de susţinere cu succes a 
pregătirii corespunzătoare; 

(d) rezultatele susţinerii examenelor teoretice 
(specimenul este prezentat în Anexa 3 la 
RAC-APL); 

(e) rezultatele testului de îndemânare 
(specimenul este prezentat în Secţiunea 1 
Anexa 11 la RAC-APL); 

(f) carnetul de zbor (specimenul este 
prezentat în Secţiunea 2 Anexa 11 la RAC-
APL); 

(g) certificatul medical valabil de Clasa 1I, 
acordat în conformitate cu cerinţele RAC-
APL 3; 

 
(2) Specimenul certificatului este expus în 
Secţiunea 3 Anexa 1 la RAC-APL. 
 
RAC-APL 0270 Documente prezentate către 

AAC RM pentru acordarea, 
revalidarea şi reînnoirea 
calificării de pilot de planor 
sau de balon liber 

 
(1) În scopul acordării iniţiale a calificării, 
candidatul va prezenta către AAC RM următoarele 
documente: 
 

(a) cererea corespunzătoare (specimenul este 
prezentat în Anexa 2 la RAC-APL);  

(b) certificatul privind susţinerea cu succes a 
pregătirii corespunzătoare; 

(c) rezultatele testului de îndemânare 
(specimenul este prezentat în Secţiunea 1 
Anexa 11 la RAC-APL); 

(d) carnetul de zbor (specimenul este 
prezentat în Secţiunea 2 Anexa 11 la RAC-
APL); 

(e) certificatul medical valabil de Clasa 1, 
acordat în conformitate cu cerinţele RAC-
APL 3; 

 
(2) În scopul revalidării sau reînnoirii calificării, 
candidatul va prezenta către AAC RM următoarele 
documente: 
 

(a) cererea corespunzătoare (specimenul este 
prezentat în Anexa 2 la RAC-APL); 

(b) rezultatele verificării de competenţă 
(specimenul este prezentat în Secţiunea 1 
Anexa 11 la RAC-APL); 

(c) carnetul de zbor (specimenul este 
prezentat în Secţiunea 2 Anexa 11 la RAC-
APL); 

(d) certificatul medical valabil de Clasa 1I, 
acordat în conformitate cu cerinţele RAC-
APL 3; 

 
RAC-APL 0275 Cerinţe pentru acordarea 

certificatului de dispecer 
operaţiuni zbor (FDL) 

 
Candidatul care solicită acordarea certificatului de 
dispecer operaţiuni zbor se va conforma 
următoarelor cerinţe: 
 
(1) Va avea cel puţin 21 ani. 
(2) Se va conforma următoarelor cerinţe: 

 
(a) va susţine instruirea teoretică în cadrul 

organizaţiei de instruire aprobată de 
către AAC RM conform programului în 
corespundere cu p. 4.6.1.2 al Anexei 1 
la Convenţia privind aviaţia civilă 
internaţională; sau  

(b) va avea nu mai puţin de 2 ani 
experienţă de muncă în funcţia de pilot 
sau navigator al aeronavei în transportul 
aerian; sau  

(c) va avea experienţa de muncă de un an 
în calitate de colaborator, care asistă la 
deservirea zborurilor aeronavelor în 
transportul aerian; 

(d) va demonstra capacitatea de a vorbi în 
limba engleză şi de a o înţelege la 
nivelul de lucru (nivelul 4 OACI); 

(e) va susţine instruirea practică în condiţii 
de producţie, sub conducerea 
specialistului de asigurare a zborurilor, 
care va dura nu mai puţin de 90 de zile 
lucrătoare timp de 6 luni nemijlocit 
înaintea depunerii cererii în vederea 
acordării certificatului; 

(f) va susţine examenele teoretice la AAC 
RM la următoarele discipline: 

(i) Caracteristici de zbor şi zborul planat; 
(ii) Reguli de operare. 

(g) va demonstra sub conducerea 
specialistului de asigurare a zborurilor,  
împuternicit de către AAC RM 
următoarele capacităţi: 

(i) efectuarea analizei exacte şi 
acceptabile din punct de vedere 
operaţional a vremii în baza seriilor de 
hărţi sinoptice zilnice şi buletinelor 
meteorologice; a asigura instruirea 
motivată din punct de vedere 
operaţional cu privire la condiţiile 
meteo, predominante în raioanele 
traseului aerian concret; a face 
pronosticuri ale vremii pentru 
transportul aerian, acordând o 
deosebită atenţie aerodromurilor de 
bază şi de rezervă. 

(ii) determinarea traiectoriei optime a 
zborului pentru terenul respectiv şi 
pregătirea planurilor de zbor exacte, 
completate manual şi/sau la calculator. 
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(iii) asigurarea controlului operativ şi 
acordarea tuturor celorlalte tipuri de 
asistenţă la zboruri în condiţii meteo 
nefavorabile, în conformitate cu 
obligaţiile deţinătorului certificatului de 
dispecer de asigurare a zborurilor. 

 
RAC-APL 0280 Drepturile deţinătorului 

certificatului de dispecer 
operaţiuni zbor 

 
 Deţinătorul certificatului de dispecer de 
zbor are dreptul de a executa funcţii de dispecer de 
zbor în orice regiune cu condiţia că acesta 
corespunde cerinţelor stabilite în Anexa 6 la 
Convenţia privind aviaţia civilă internaţională. 
 
RAC-APL 0285 Termenul de valabilitate, 

prelungirea termenului de 
valabilitate şi reînnoirea 
valabilităţii certificatului de 
dispecer operaţiuni zbor. 

 
(1) Termenul de valabilitate al certificatului de 
dispecer operaţiuni zbor – 5 ani. 
 
(2) În vederea prelungirii termenului de 
valabilitate al certificatului de dispecer operaţiuni 
zbor candidatul se va conforma următoarelor 
cerinţe: 

 
(a) va exercita funcţii de dispecer operaţiuni 

zbor minimum 90 de zile lucrătoare timp de 
6 luni nemijlocit înaintea depunerii cererii 
pentru prelungirea termenului de valabilitate 
al certificatului; 

(b) va executa cerinţele RAC-APL 
0290(2)(a)(b). 

 
(3) În vederea reînnoirii valabilităţii certificatului 
de dispecer operaţiuni zbor candidatul va executa 
cerinţele RAC-APL 0275(e)(f)(g) şi RAC-APL 
0290(3)(a)(b)(c)(d). 
 
RAC-APL 0290 Documentele prezentate către 

AAC RM în vederea acordării, 
prelungirii, reînnoirii 
termenului de valabilitate al 
certificatului de dispecer 
operaţiuni zbor 

 
(1) Candidatul care solicită acordarea 

certificatului de dispecer operaţiuni zbor va prezenta 
către AAC RM următoarele documente: 

(a) cererea corespunzătoare (specimenul 
este prezentat în Secţiunea 3 a Anexei 
14 la RAC-APL); 

(b) 2 fotografii 4×5 cm. fără căciulă; 
(c) documentul ce certifică identitatea 

solicitantului (paşaport,  buletin de 
identitate, permis de conducere); 

(d) certificatul ce atestă susţinerea cu 
succes a instruirii corespunzătoare (în 
cazul acordării iniţiale a certificatului şi 
necorespunderii cerinţelor RAC-APL 
0275(2)(b)(c)); 

(e) raportul privind susţinerea instruirii 
practice în condiţii de producţie şi 
rezultatele verificării practice 
(specimenul este prezentat în Secţiunea 
5 a Anexei 14 la RAC-APL); 

(f) rezultatele de susţinere a examenelor 
teoretice (în caz de acordare iniţială 
specimenul este prezentat în Secţiunea 
4 a Anexei 14 la RAC-APL); 

 
(2) Candidatul la prelungirea termenului de 
valabilitate al certificatului de dispecer operaţiuni 
zbor va prezenta către AAC RM următoarele 
documente: 
 

(a) cererea corespunzătoare (specimenul 
este prezentat în Secţiunea 3 a Anexei 
14 la RAC-APL); 

 
(3) Candidatul la reînnoirea valabilităţii 
certificatului de dispecer operaţiuni zbor va 
prezenta AAC RM următoarele documente: 

(a) cererea corespunzătoare (specimenul 
este prezentat în Secţiunea 3 a Anexei 
14 la RAC-APL); 

(b) rezultatele de susţinere a examenelor 
teoretice (specimenul este prezentat în 
Secţiunea 4 a Anexei 14 la RAC-APL); 

(c) rezultatele verificării practice 
(specimenul este prezentat în Secţiunea 
5 a Anexei 14 la RAC-APL); 

 
RAC-APL 0295 – 0305 Rezervat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPAŢIUL LĂSAT LIBER ÎNTENŢIONAT 
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CAPITOLUL 6  CERTIFICAT ŞI CALIFICĂRI DE ÎNSOŢITOR DE BORD 

RAC-APL 0310 Vârsta minimală 
 
 Candidatul care solicită acordarea 
certificatului de însoţitor de bord (FSL) trebuie să 
aibă împlinită vârsta de18 ani. 
 
RAC-APL 0315 Aptitudine medicală 
 
 Candidatul care solicită acordarea FSL 
trebuie să fie deţinătorul unui Certificat medical 
Clasa 3, acordat în conformitate cu cerinţele RAC-
APL 3. Pentru a se exercita privilegiile acordate de 
FSL trebuie să posede un Certificat medical Clasa 
3 în termen de valabilitate. 
 
RAC-APL 0320 Privilegiile deţinătorului de 

certificat FSL 
 
 În urma îndeplinirii cerinţelor specificate în 
prezentul capitol, deţinătorul unui certificat de 
însoţitor de bord are dreptul să exercite funcţia de 
însoţitor de bord pe toate aeronave pentru care 
deţine o calificare de tip validă. 
 
RAC-APL 0325 Pregătirea teoretică şi 

practică pentru acordarea 
certificatului de însoţitor de 
bord  

 
(1) Candidatul care solicită acordarea 
certificatului de însoţitor de bord va susţine cursul 
de pregătire iniţială şi testarea conform 
programului aprobat de către AAC RM în 
organizaţia de pregătire aprobată sub conducerea 
TRI(FS) sau altui personal pregătit corespunzător 
acceptat de către AAC RM Cerinţele minime faţă 
de programul iniţial de pregătire a însoţitorilor de 
bord este expus în Secţiunea 1 Anexa 12 la RAC-
APL. 
 
(2) După susţinerea cu succes a pregătirii 
iniţiale şi testare, candidatul sub conducerea 
TRI(FS) va efectua procedura de familiarizare la 
aeronavă în conformitate cu Secţiunea 2 Anexa 12 
la RAC-APL. 
 
(3) Candidatul care solicită acordarea FSL va 
demonstra examinatorului numit de către AAC RM 
capacitatea de a exercita funcţiile de însoţitorul de 
bord în conformitate cu lista expusă în blancheta 
testării practice (specimenul este prezentat în 
Secţiunea 5 Anexa 12 la RAC-APL), precum şi va 
susţine un astfel de examen teoretic care ar putea 
fi solicitat de către examinator. 
 
(4) Numărul tentativelor efectuării testării 
practice nu este limitat. Cu toate acestea, după 
tentativa repetată nesatisfăcătoare candidatul va 
susţine instruirea teoretică suplimentară şi 

pregătirea practică cu TRI(FS) în volumul prevăzut 
de către examinatorul care efectuează testarea.  
 
(5) Testarea practică va fi efectuată nu mai 
târziu de 6 luni după finalizarea pregătirii iniţiale, 
testării şi familiarizării la aeronavă. 
 
RAC-APL 0330 Documente prezentate către 

AAC RM pentru acordarea 
certificatului FSL 

 
(1) În scopul acordării certificatului de însoţitor 
de bord este necesar de a prezenta către AAC RM 
următoarele: 
 

(a) cererea corespunzătoare (specimenul este 
prezentat în Anexa 2 la RAC-APL); 

(b) 2 fotografii 4x5, cu capul descoperit; 
(c) certificatul, care confirmă identitatea 

solicitantului (paşaport pentru călătoriile în 
străinătate); 

(d) certificatul privind susţinerea cu succes a 
pregătirii corespunzătoare şi testării 
(specimenul este prezentat în Secţiunea 4 
Anexa 12 la RAC-APL); 

(e) rezultatele susţinerii examenelor teoretice 
(legislaţie aeronautică, limba engleză) 
(specimenul este prezentat în Anexa 3 la 
RAC-APL); 

(f) rezultatele testării practice (specimenul 
este prezentat în Secţiunea 3 Anexa 12 la 
RAC-APL); 

(g) certificatul medical valabil de Clasa 3, 
acordat în conformitate cu cerinţele RAC-
APL 3; 

 
(2) Specimenul certificatului de însoţitor de 
bord este expus în Secţiunea 4 Anexa 1 la RAC-
APL. 
 
RAC-APL 0335 Calificare de tip. Regulile 

generale 
 
(1) Deţinătorul unui certificat FSL nu are voie 
să zboare, în calitate de însoţitor de bord, pe o 
aeronavă decât dacă deţine o calificare pe tip 
corespunzătoare aeronavei respective, excepţie 
făcând cazul în care zboară ca însoţitor de bord în 
testare pentru evaluare îndemânării sau aflat în 
pregătire în zbor. 
 
(2) Prezentele reglementări nu limitează 
numărul calificărilor de care poate dispune în 
acelaşi timp. Cu toate acestea, JAR-OPS 1 poate 
să limiteze numărul calificărilor, care pot fi aplicate 
concomitent. 
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RAC-APL 0340 Cerinţe pentru acordarea 
calificării de tip  

 
(1) Candidatul care solicită acordarea 
calificării de tip va susţine cursul de pregătire 
iniţială şi testarea conform programului aprobat de 
către AAC RM în organizaţia de pregătire aprobată 
sub conducerea TRI(FS) sau altui instructor 
acceptat de către AAC RM Cerinţele minime faţă 
de programul iniţial de pregătire a însoţitorilor de 
bord în scopul acordării calificării de tip sînt expuse 
în Anexa 5 Anexa 12 la RAC-APL. 
 
(2) După susţinerea cu succes a pregătirii 
iniţiale şi testării candidatul sub conducerea 
TRI(FS) va efectua procedura de familiarizare la 
aeronavă (vezi Secţiunea 2 Anexa 12 la RAC-
APL). 
 
(3) Candidatul care solicită acordarea 
calificării de tip va demonstra examinatorului numit 
de către AAC RM capacitatea de a exercita 
funcţiile de însoţitorul de bord în conformitate cu 
lista expusă în blancheta testării practice (vezi 
Secţiunea 3 Anexa 12 la RAC-APL), precum şi va 
susţine un astfel de examen teoretic care ar putea 
fi solicitat de către examinator. 
 
(4) Numărul tentativelor efectuării testării 
practice nu este limitat. Cu toate acestea, după 
tentativa repetată nesatisfăcătoare candidatul va 
susţine pregătirea teoretică suplimentară şi 
pregătirea practică cu TRI(FS) în volumul prevăzut 
de către examinatorul care efectuează testarea. 
 
(5) Testarea practică va fi efectuată nu mai târziu 
de 6 luni după finalizarea pregătirii teoretică şi 
practică. 
 
RAC-APL 0345 Rezervat 
 
RAC-APL 0350 Valabilitatea, revalidarea şi 

reînnoirea calificării de tip 
 
(1) Termenul de valabilitate a calificării de tip 
constituie 12 luni din data acordării sau din data 
expirării termenului de valabilitate a calificării, dacă 
revalidarea a fost susţinută în cele trei luni, preced 
data expirării a termenului de valabilitate a 
calificării. 
 
(2) În scopul revalidării calificării de tip, 
candidatul va susţine examenul teoretic la 
Legislaţie aeronautică şi va efectua testarea 
practică în conformitate cu Secţiunea 3 Anexa 12 
la RAC-APL pe tipul de aeronavă corespunzător. 
 
(3) Candidatul care nu a susţinut testarea 
practică pînă la finalizarea termenului de 
valabilitate, nu va exercita dreptul calificării în 
cauză pînă la momentul în care testarea practică 
nu va fi efectuată cu succes. 

(4) În cazul în care termenul de calificare a 
expirat, candidatul va respecta cerinţele de 
susţinere a pregătirii de restabilire, în conformitate 
cu Secţiunea 6  Anexa 12 la RAC-APL, va susţine 
examenul teoretic la Legislaţie aeronautică şi va 
efectua testarea practică conform Secţiunii 3 
Anexa 12 la RAC-APL. În cazul unei pauze mai 
mare de 3 ani din data expirării ultimului termen de 
valabilitate a calificării, pregătirea de restabilire se 
schimbă cu pregătirea în volumul necesar pentru 
acordarea iniţială a calificării de tip. Calificarea se 
consideră valabilă din data executării cerinţelor de 
reînnoire. 
 
RAC-APL 0355 Documente prezentate către 

AAC RM pentru acordarea, 
revalidarea sau reînnoirea 
calificării de tip 

 
(1) În scopul acordării iniţiale a calificării de 
tip, candidatul va prezenta către A..A.C. R.M 
următoarele documente: 
 

(a) cererea corespunzătoare (specimenul este 
prezentat în Anexa 2 la RAC-APL);  

(b) certificatul privind susţinerea cu succes a 
pregătirii corespunzătoare şi rezultatele 
testării (specimenul este prezentat în 
Secţiunea 4 Anexa 12 la RAC-APL); 

(c) rezultatele testării practice (specimenul 
este prezentat în Secţiunea 3 Anexa 12 la 
RAC-APL); 

(d) certificatul medical valabil de Clasa 3, 
acordat în conformitate cu cerinţele RAC-
APL 3; 

 
(2) În scopul revalidării sau reînnoirii calificării 
de tip, candidatul va prezenta către AAC RM 
următoarele documente: 
 

(a) cererea corespunzătoare (specimenul este 
prezentat în Anexa 2 la RAC-APL); 

(b) rezultatele susţinerii examenelor teoretice 
(Legislaţia aeronautică) (specimenul este 
prezentat în Anexa 3 la RAC-APL); 

(c) rezultatele testării profesionale 
(specimenul este prezentat în Secţiunea 3 
Anexa 12 la RAC-APL); 

(d) certificatul medical valabil de Clasa 3, 
acordat în conformitate cu cerinţele RAC-
APL 3; 

(e) documentul ce confirmă achitarea 
serviciilor AAC RM, în conformitate cu 
tarifele stabilite. 

(f) în cazul reînnoirii calificării – certificatul 
privind susţinerea instruirii de restabilire 
(vezi punctul 3 Secţiunea 4 Anexa 12 la 
RAC-APL). 
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RAC-APL 0360  Calificare de instructor – 
TRI(FS). Privilegii 

 
 Deţinătorul calificării de instructor TRI(FS) 
are dreptul să efectueze instruirea practică şi 
teoretică, precum şi zboruri de familiarizare în 
scopul acordării certificatului de însoţitor de bord, 
calificării de tip şi calificării de instructor TRI(FS). 

 
RAC-APL 0365 Cerinţe pentru acordarea 

calificării TRI(FS) 
 
(1) Candidatul care solicită acordarea TRI(FS) 
trebuie: 
 

(a) să dispune cel puţin de certificatul de 
însoţitor de bord şi calificare de tip pentru 
acordarea cărora acesta va efectua 
instruirea (în cazul în care nu este 
prevăzut altfel); 

(b) să aibă experienţă de zbor ca însoţitor de 
bord nu mai mică de 1 an şi nu mai puţin 
de 10 zboruri pe acel tip de aeronavă 
pentru care este prevăzută acordarea 
calificării de TRI(FS), pe parcursul a 12 
luni anterioare prezentării cererii; 

(c) să susţine testarea practică prealabilă în 
volumul prevăzut în Secţiunea 3 Anexa 12 
la RAC-APL sub conducerea TRI(FS), 
numit de către AAC RM, pe parcursul a 6 
luni nemijlocit anterioare prezentării cererii; 

(d) să susţine cursul de pregătire conform 
programului aprobat de către AAC RM sub 
conducerea TRI(FS). Cerinţele minime faţă 
de programul de pregătire a însoţitorilor de 
bord în scopul acordării calificării TRI(FS) 
sînt expuse în Secţiunea 7 Anexa 12 la 
RAC-APL. 

(e) să susţine în calitate de TRI(FS) la cursul 
de pregătire pentru acordarea certificatului 
de însoţitor de bord sau calificării de tip cel 
puţin 3 ore de instruire care include zborul 
de familiarizare cu durata de cel puţin 1 
oră, sub controlul TRI(FS) numit de către 
AAC RM în acest scop. 

 
(2) În cazul extinderii calificării TRI(FS) pe alte 
tipuri de aeronave candidatul va efectua 
următoarele: 
 

(a) pe parcursul a 12 luni anterioare 
prezentării cererii, va executa cel puţin 10 
zboruri pe acel tip de aeronavă pentru care 
este prevăzută acordarea calificării de 
TRI(FS); 

(b) va susţine în calitate de TRI(FS) la cursul 
de pregătire pentru acordarea calificării de 
tip pentru care este prevăzută acordarea 
calificării de TRI(FS) cel puţin 3 ore de 
instruire, care include zborul de 
familiarizare cu durata de cel puţin 1 oră, 

sub controlul TRI(FS) numit de către AAC 
RM în acest scop. 

 
(3) În scopul acordării iniţiale a calificării de 
TRI(FS), candidatul va prezenta către AAC RM 
următoarele documente: 
 

(a) cererea corespunzătoare (specimenul este 
prezentat în Anexa 2 la RAC-APL);  

(b) rezultatele testării practice prealabilă 
(specimenul este prezentat în Secţiunele 3 
şi 8 Anexa 12 la RAC-APL); 

(c) certificatul privind susţinerea cu succes a 
pregătirii corespunzătoare (specimenul 
este prezentat în Secţiunea 8 Anexa 12 la 
RAC-APL); 

(d) rezultatele testării practice (specimenul 
este prezentat în Secţiunea 8 Anexa 12 la 
RAC-APL); 

(e) certificatul medical valabil de Clasa 3, 
acordat în conformitate cu cerinţele RAC-
APL 3; 

 
(4) În scopul extinderii calificării TRI(FS) pe 
alte tipuri de aeronave, candidatul va prezenta 
către AAC RM următoarele documente: 
 

(a) cererea corespunzătoare (specimenul este 
prezentat în Anexa 2 la RAC-APL); 

(b) rezultatele testării practice (specimenul 
este prezentat în Secţiunea 8 Anexa 12 la 
RAC-APL); 

(c) certificatul medical valabil de Clasa 3, 
acordat în conformitate cu cerinţele RAC-
APL 3; 

 
RAC-APL 0370 Valabilitatea, revalidarea şi 

reînnoirea calificării TRI(FS) 
 
(1) Termenul de valabilitate a calificării TRI(FS) 
constituie 3 ani din data acordării sau din data 
expirării termenului de valabilitate a calificării, în 
cazul în care revalidarea a avut loc pe parcursul 
valabilităţii calificării. 
 
(2) În scopul revalidării calificării TRI(FS), 
candidatul trebuie pe parcursul ultimilor 12 luni 
anterioare datei de expirare a termenului de 
valabilitate a calificării să efectueze următoarele: 
 

(a) va susţine partea completă sau o parte a 
instruirii unui candidat pentru acordarea 
certificatului de însoţitor de bord, calificării 
de tip sau calificării de instructor; sau 

(b) va susţine cursul de pregătire conform 
programului de pregătire iniţială a TRI(FS) 
luând în consideraţie experienţa recentă a 
candidatului. 

 
(3) În cazul în care termenul de valabilitate a 
calificării a expirat, candidatul va respecta cerinţele 
punctului (1)(d), 2(a) şi (b). Calificarea este 
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considerată valabilă din data executării cerinţelor 
de reînnoire. 
 
RAC-APL 0375 Documente prezentate către 

AAC RM pentru revalidarea 
sau reînnoirea calificării 
TRI(FS) 

 
(1) În scopul revalidării sau reînnoirii calificării 
de TRI(FS), candidatul va prezenta către AAC RM 
următoarele documente: 
 

(a) cererea corespunzătoare (specimenul este 
prezentat în Anexa 2 la RAC-APL);  

(b) certificatul privind susţinerea cu succes a 
instruirii corespunzătoare (specimenul este 
prezentat în Secţiunea 8 Anexa 12 la RAC-
APL) (în cazul în care este aplicabil); 

(c) rezultatele testării practice (specimenul 
este prezentat în Secţiunea 8 Anexa 12 la 
RAC-APL); 

(d) certificatul medical valabil de Clasa 3, 
acordat în conformitate cu cerinţele RAC-
APL 3; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPAŢIUL LĂSAT LIBER ÎNTENŢIONAT 
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CAPITOLUL 7 CERTIFICAT ŞI CALIFICĂRI DE OPERATOR DE BORD 
 
RAC-APL 0380 Vârsta minimală 
 
 Candidatul care solicită acordarea 
certificatului de operator de bord (FOL) trebuie să 
aibă împlinită vârsta de18 ani. 
 
RAC-APL 0385 Aptitudine medicală 
 
 Candidatul care solicită acordarea FOL 
trebuie să fie deţinătorul unui Certificat medical 
Clasa 3, acordat în conformitate cu cerinţele RAC-
APL 3. Pentru a se exercita privilegiile acordate de 
FOL trebuie să posede un Certificat medical Clasa 
3 în termen de valabilitate. 
  
 
RAC-APL 0390 Privilegiile deţinătorului 

certificatului de operator de 
bord (FOL) 

 
(1) În urma îndeplinirii cerinţelor specificate în 
prezentul capitol, deţinătorul unui certificat de 
operator de bord are dreptul să exercite funcţia de 
operator de bord pe toate aeronave pentru care 
deţine o calificare de tip validă.  
 
RAC-APL 0395 Pregătirea teoretică şi practică 

pentru acordarea certificatului 
de operator de bord (FOL) 

 
(1) Candidatul care solicită acordarea 
certificatului de operator de bord va susţine cursul 
de pregătire iniţială şi testarea conform 
programului aprobat de către AAC RM în 
organizaţia de instruire autorizată sub conducerea 
instructorului TRI(FO) sau altui personal pregătit 
acceptat de către AAC RM Cerinţele minime faţă 
de programul iniţial de pregătire a operatorilor de 
bord sînt expuse în Secţiunea 1 Anexa 13. 
 
(2) După susţinerea cu succes a pregătirii 
iniţiale şi testare, candidatul sub conducerea 
TRI(FO) va efectua procedura de familiarizare la 
aeronavă (vezi Secţiunea 2 Anexa 13 la RAC-
APL). 
 
(3) Candidatul care solicită acordarea FOL va 
demonstra examinatorului numit de către AAC RM 
capacitatea de a exercita funcţiile de operatorul de 
bord în conformitate cu lista expusă în blancheta 
testării practice (specimenul este prezentat în 
Secţiunea 3 Anexa 13 la RAC-APL), precum şi va 
susţine un astfel de examen teoretic care ar putea 
fi solicitat de către examinator. 
 
(4) Numărul tentativelor efectuării testării 
practice nu este limitat. Cu toate acestea, după 
tentativa repetată nesatisfăcătoare candidatul va 
susţine pregătirea teoretică suplimentară şi 

pregătirea practică cu TRI(FO) în volumul prevăzut 
de către examinatorul care efectuează testarea. 
 
(5) Testarea practică va fi efectuată nu mai 
târziu de 6 luni după finalizarea pregătirii iniţiale, 
testării şi familiarizării la aeronavă. 
 
RAC-APL 0400 Documente prezentate către 

AAC RM pentru acordarea 
certificatului (FOL) 

 
(1) În scopul acordării certificatului de operator 
de bord candidatul va prezenta către AAC RM 
următoarele documente: 
 

(a) cererea corespunzătoare (specimenul este 
prezentat în Anexa 2 la RAC-APL); 

(b) 2 fotografii 4x5, cu capul descoperit; 
(c) certificatul, care confirmă identitatea 

solicitantului (paşaport pentru călătoriile în 
străinătate); 

(d) certificatul privind susţinerea cu succes a 
pregătirii corespunzătoare şi testării 
(Specimenul este prezentat în Secţiunea 4 
Anexa 13 la RAC-APL); 

(e) rezultatele susţinerii examenelor teoretice 
(Legislaţia aeronautică) (Specimenul este 
prezentat în Anexa 3 la RAC-APL); 

(f) rezultatele testării practice (Specimenul 
este prezentat în Secţiunea 3 Anexa 13 la 
RAC-APL); 

(g) certificatul medical valabil de Clasa 3, 
acordat în conformitate cu cerinţele RAC-
APL 3; 

 
(2) Specimenul certificatului de operator de 
bord este expus în Secţiunea 5 Anexa 1. 
 
RAC-APL 0405 Calificare de tip. Regulile 

generale 
 
(1) Deţinătorul unui certificat FOL nu are voie 
să zboare, în calitate de operator de bord, pe o 
aeronavă decât dacă deţine o calificare pe tip 
corespunzătoare aeronavei respective, excepţie 
făcând cazul în care zboară ca operator de bord în 
testare pentru evaluare îndemânării sau aflat în 
pregătire în zbor. 
 
(2) Prezentele reglementări nu limitează 
numărul calificărilor de care poate dispune în 
acelaşi timp. Cu toate acestea, JAR-OPS 1 poate 
să limiteze numărul calificărilor, care pot fi aplicate 
concomitent. 
 
RAC-APL 0410 Cerinţe pentru acordarea 

calificării de tip 
 
(1) Candidatul care solicită acordarea 
calificării de tip va susţine cursul de pregătire 
iniţială şi testarea conform programului aprobat de 
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către AAC RM în organizaţia de pregătire aprobată 
sub conducerea TRI(FO) sau altui instructor 
acceptat de către AAC RM Cerinţele minime faţă 
de programul iniţial de pregătire a operatorilor de 
bord în scopul acordării calificării de tip sînt expuse 
în Anexa 5 Anexa 13 la RAC-APL. 
 
(2) După susţinerea cu succes a pregătirii 
iniţiale şi testării candidatul sub conducerea 
TRI(FO) va efectua procedura de familiarizare la 
aeronavă (vezi Secţiunea 2 Anexa 13 la RAC-
APL). 
 
(3) Candidatul care solicită acordarea 
calificării de tip va demonstra examinatorului numit 
de către AAC RM capacitatea de a exercita 
funcţiile de operatorul de bord în conformitate cu 
lista expusă în blancheta testării practice (vezi 
Secţiunea 3 Anexa 13 la RAC-APL), precum şi va 
susţine un astfel de examen teoretic care ar putea 
fi solicitat de către examinator. 
 
(4) Numărul tentativelor efectuării testării 
practice nu este limitat. Cu toate acestea, după 
tentativa repetată nesatisfăcătoare candidatul va 
susţine pregătirea teoretică suplimentară şi 
pregătirea practică cu TRI(FO) în volumul prevăzut 
de către examinatorul care efectuează testarea. 
 
(5) Testarea practică va fi efectuată nu mai 
târziu de 6 luni după finalizarea pregătirii teoretică 
şi practică. 
 
RAC-APL 0415 Valabilitatea, revalidarea şi 

reînnoirea calificării de tip 
 
(1) Termenul de valabilitate a calificării de tip 
constituie 12 an din data acordării sau din data 
expirării termenului de valabilitate a calificării, dacă 
revalidarea a fost susţinută în cele trei luni, preced 
data expirării a termenului de valabilitate a 
calificării. 
 
(2) În scopul revalidării calificării de tip, 
candidatul va susţine examenul teoretic la 
Legislaţie aeronautică şi va efectua testarea 
practică în conformitate cu Secţiunea 3 Anexa 13 
la RAC-APL pe tipul de aeronavă corespunzător. 
 
(3) Candidatul care nu a susţinut testarea 
practică pînă la finalizarea termenului de 
valabilitate, nu va exercita dreptul calificării în 
cauză pînă la momentul în care testarea practică 
nu va fi efectuată cu succes. 
 
(4) În cazul în care termenul de calificare a 
expirat, candidatul va respecta cerinţele de 
susţinere a pregătirii de restabilire, în conformitate 
cu Secţiunea 6 Anexa 13 la RAC-APL, va susţine 
examenul teoretic la Legislaţie aeronautică şi va 
efectua testarea practică conform Secţiunii 3 
Anexa 13 la RAC-APL. În cazul unei pauze mai 

mare de 3 ani din data expirării ultimului termen de 
valabilitate a calificării, pregătirea de restabilire se 
schimbă cu pregătirea în volumul necesar pentru 
acordarea iniţială a calificării de tip. Calificarea se 
consideră valabilă din data executării cerinţelor de 
reînnoire.  
 
(5) În scopul acordării iniţiale a calificării de 
tip, candidatul va prezenta către AAC RM 
următoarele documente: 

(a) cererea corespunzătoare (specimenul este 
prezentat în Anexa 2 la RAC-APL);  

(b) certificatul privind susţinerea cu succes a 
pregătirii corespunzătoare şi rezultatele 
testării (specimenul este prezentat în 
Secţiunea 4 Anexa 13 la RAC-APL); 

(c) rezultatele testării practice (specimenul 
este prezentat în Secţiunea 3 Anexa 13 la 
RAC-APL); 

(d) certificatul medical valabil de Clasa 3, 
acordat în conformitate cu cerinţele RAC-
APL 3; 

 
(6) În scopul revalidării sau reînnoirii calificării 
de tip, candidatul va prezenta către AAC RM 
următoarele documente: 

(a) cererea corespunzătoare (specimenul este 
prezentat în Anexa 2 la RAC-APL); 

(b) rezultatele susţinerii examenelor teoretice 
(Legislaţia aeronautică) ((specimenul este 
prezentat în Anexa 3 la RAC-APL); 

(c) rezultatele testării profesionale 
(specimenul este prezentat în Secţiunea 3 
Anexa 13 la RAC-APL); 

(d) certificatul medical valabil de Clasa 3, 
acordat în conformitate cu cerinţele RAC-
APL 3; 

(e) în cazul reînnoirii calificării – certificatul 
privind susţinerea instruirii de restabilire 
(vezi punctul 3 Secţiunea 4 Anexa 13 la 
RAC-APL). 

 
RAC-APL 0420 Calificare de instructor – 

TRI(FO). Privilegii 
 
 Deţinătorul calificării de instructor TRI(FO) 
are dreptul să efectueze instruirea practică şi 
teoretică, precum şi zboruri de familiarizare în 
scopul acordării certificatului de operator de bord, 
calificării de tip şi calificării de instructor TRI(FO). 
 
RAC-APL 0425 Cerinţe pentru acordarea 

calificării TRI(FO) 
 
(1) Candidatul care solicită acordarea TRI(FO) 
trebuie: 

(a) să dispune cel puţin de certificatul de 
însoţitor de bord şi calificare de tip pentru 
acordarea cărora acesta va efectua 
instruirea (în cazul în care nu este 
prevăzut altfel); 
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(b) să aibă experienţă de zbor ca însoţitor de 
bord nu mai mică de 1 an şi nu mai puţin 
de 10 zboruri pe acel tip de aeronavă 
pentru care este prevăzută acordarea 
calificării de TRI(FO), pe parcursul a 12 
luni anterioare prezentării cererii; 

(c) să susţine testarea practică prealabilă în 
volumul prevăzut în Secţiunea 3 Anexa 13 
la RAC-APL sub conducerea TRI(FS), 
numit de către AAC RM, pe parcursul a 6 
luni nemijlocit anterioare prezentării cererii; 

(d) să susţine cursul de pregătire conform 
programului aprobat de către AAC RM sub 
conducerea TRI(FO). Cerinţele minime 
faţă de programul de pregătire a 
însoţitorilor de bord în scopul acordării 
calificării TRI(FO) sînt expuse în Secţiunea 
7 Anexa 13 la RAC-APL. 

(e) să susţine în calitate de TRI(FS) la cursul 
de pregătire pentru acordarea certificatului 
de însoţitor de bord sau calificării de tip cel 
puţin 3 ore de instruire care include zborul 
de familiarizare cu durata de cel puţin 1 
oră, sub controlul TRI(FS) numit de către 
AAC RM în acest scop. 

 
(2) În cazul extinderii calificării TRI(FO) pe alte 
tipuri de aeronave candidatul va efectua 
următoarele: 
 

(a) pe parcursul a 12 luni anterioare 
prezentării cererii, va executa cel puţin 10 
zboruri pe acel tip de aeronavă pentru care 
este prevăzută acordarea calificării de 
TRI(FO); 

(b) va susţine în calitate de TRI(FO) la cursul 
de pregătire pentru acordarea calificării de 
tip pentru care este prevăzută acordarea 
calificării de TRI(FO) cel puţin 3 ore de 
instruire, care include zborul de 
familiarizare cu durata de cel puţin 1 oră, 
sub controlul TRI(FO) numit de către AAC 
RM în acest scop. 

 
(3) În scopul acordării iniţiale a calificării de 
TRI(FO), candidatul va prezenta către AAC RM 
următoarele documente: 
 

(a) cererea corespunzătoare (specimenul este 
prezentat în Anexa 2 la RAC-APL);  

(b) rezultatele testării practice prealabilă 
(specimenul este prezentat în Secţiunele 3 
şi 8 Anexa 13 la RAC-APL); 

(c) certificatul privind susţinerea cu succes a 
pregătirii corespunzătoare (specimenul 
este prezentat în Secţiunea 8 Anexa 13 la 
RAC-APL); 

(d) rezultatele testării practice (specimenul 
este prezentat în Secţiunea 8 Anexa 13 la 
RAC-APL); 

(e) certificatul medical valabil de Clasa 3, 
acordat în conformitate cu cerinţele RAC-
APL 3; 

 
(4) În scopul extinderii calificării TRI(FO) pe 
alte tipuri de aeronave, candidatul va prezenta 
către AAC RM următoarele documente: 
 

(a) cererea corespunzătoare (specimenul este 
prezentat în Anexa 2 la RAC-APL); 

(b) rezultatele testării practice (specimenul 
este prezentat în Secţiunea 8 Anexa 13 la 
RAC-APL); 

(c) certificatul medical valabil de Clasa 3, 
acordat în conformitate cu cerinţele RAC-
APL 3; 

 
RAC-APL 0430 Valabilitatea, revalidarea şi 

reînnoirea calificării TRI(FO) 
 
(1) Termenul de valabilitate a calificării TRI(FO) 
constituie 3 ani din data acordării sau din data 
expirării termenului de valabilitate a calificării, în 
cazul în care revalidarea a avut loc pe parcursul 
valabilităţii calificării. 
 
(2) În scopul revalidării calificării TRI(FO), 
candidatul trebuie pe parcursul ultimilor 12 luni 
anterioare datei de expirare a termenului de 
valabilitate a calificării să efectueze următoarele: 
 

(a) va susţine partea completă sau o parte a 
instruirii unui candidat pentru acordarea 
certificatului de însoţitor de bord, calificării 
de tip sau calificării de instructor; sau 

(b) va susţine cursul de pregătire conform 
programului de pregătire iniţială a TRI(FO) 
luând în consideraţie experienţa recentă a 
candidatului. 

 
(3) În cazul în care termenul de valabilitate a 
calificării a expirat, candidatul va respecta cerinţele 
punctului (1)(d), 2(a) şi (b). Calificarea este 
considerată valabilă din data executării cerinţelor 
de reînnoire. 
 
(4) În scopul revalidării sau reînnoirii calificării 
de TRI(FO), candidatul va prezenta către AAC RM 
următoarele documente: 
 

(a) cererea corespunzătoare (specimenul este 
prezentat în Anexa 2 la RAC-APL);  

(b) certificatul privind susţinerea cu succes a 
instruirii corespunzătoare (specimenul este 
prezentat în Secţiunea 8 Anexa 13 la RAC-
APL) (în cazul în care este aplicabil); 

(c) rezultatele testării practice (specimenul 
este prezentat în Secţiunea 8 Anexa 13 la 
RAC-APL); 

(c) certificatul medical valabil de Clasa 3, 
acordat în conformitate cu cerinţele RAC-
APL 3;
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CAPITOLUL 8 CERTIFICATE, CALIFICĂRI ŞI ANDOSAMENTE DE CONTROLOR TRAFIC AERIAN 
 
Prezentul capitol este elaborat în baza „EUROPEAN MANUAL OF PERSONNEL LICENSING – AIR TRAFFIC 
CONTROLLERS” (HUM. ET1.STO8. 10000-STD-01). 
 
RAC-APL 0435 Tipurile de certificate de 

controlor trafic aerian 
 
(1) AAC RM acordă următoarele tipuri de 
certificate de controlori trafic aerian: 
 

(a) certificat de controlor trafic aerian stagiar 
(specimenul este prezentat în Secţiunea 6 
Anexa 1 la RAC-APL); 

(b) certificat de controlor trafic aerian 
(specimenul este prezentat în Secţiunea 7 
Anexa 1 la RAC-APL). 

 
RAC-APL 0440 Vârsta minimă 
 
 Candidatul care solicită acordarea 
certificatului de controlor trafic aerian stagiar sau 
certificatului de controlor trafic aerian va avea cel 
puţin 21 ani. 
 
RAC-APL 0445 Aptitudine medicală 
 
 Candidatul care solicită acordarea 
certificatului de controlor trafic aerian stagiar sau 
certificatului de controlor trafic aerian va dispune 
de certificatul medical valabil de Clasa 3, acordat 
în conformitate cu RAC-APL 3. Certificatul medical 
va fi valabil în cazul exercitării privilegiilor 
certificatului corespunzător. 
 
RAC-APL 0450 Cerinţe pentru acordarea 

certificatului de controlor 
trafic aerian stagiar 

 
(1) O persoană care nu deţine un certificat ATC 
nu are dreptul să furnizeze un serviciu ATC sub 
supervizarea unui controlor de trafic aerian atestat 
corespunzător fără a deţine un certificat de 
controlor trafic aerian stagiar. 
 
(2) Candidatul care solicită acordarea 
certificatului de controlor trafic aerian stagiar va 
efectua următoarele: 
 

(a) va susţine cu succes cursul de pregătire 
iniţială aprobat pentru controlori trafic 
aerian, în conformitate cu cerinţele RAC-
APL 0718(9); 

(b) va demonstra AAC RM cunoştinţe în 
următoarele domenii, în volumul 
programului de pregătire iniţială pentru 
controlori trafic aerian: 
(i) Legislaţie aeronautică; 
(ii) Proceduri operaţionale ATS; 
(iii) Meteorologie; 
 
(iv) Navigaţie; 

(v) Reguli generale de operare a 
aeronavelor; 

(vi) Performanţe şi limite umane; 
(vii) Echipament şi sisteme ATS; 
(viii) Proceduri de radiotelefonie şi 

frazeologia standard (în limba 
engleză). 

(c) să dispună de certificatul medical valabil 
de Clasa 3, acordat în conformitate cu 
RAC-APL 3. 

 
(3) Cursul de pregătire aprobat va cuprinde 
discipline referitoare la calificări, în conformitate cu 
care este preconizată efectuarea dirijării traficului 
aerian. 
 
(4) În scopul acordării certificatului de 
controlor trafic aerian stagiar, candidatul va 
prezenta către AAC RM următoarele documente: 
 

(a) cererea pentru acordarea certificatului de 
controlor trafic aerian stagiar (specimenul 
este prezentat în Secţiunea 1 Anexa 14 la 
RAC-APL); 

(b) documentul care confirmă identitatea 
solicitantului (paşaport, buletin de 
identitate, permis de conducere); 

(c) certificatul privind susţinerea cursului de 
pregătire aprobat; 

(d) rezultatele de susţinere a examenelor 
teoretice (specimenul este prezentat în 
Secţiunea 2 Anexa 14 la RAC-APL); 

(e) certificatul medical valabil de Clasa 3, 
acordat în conformitate cu cerinţele RAC-
APL 3; 

 
RAC-APL 0455 Termenul de valabilitate şi  

revalidarea certificatului de 
controlor trafic aerian stagiar 

 
(1) Certificatul de controlor trafic aerian stagiar 
se acordă pe un termen de 12 luni. 
 
(2) Certificatul de controlor trafic aerian stagiar 
va fi acordat nu mai tîrziu de 6 luni din data 
susţinerii ultimului examen teoretic în organizaţia 
de pregătire. 
 
(3) Pregătirea în Unitate de trafic aerian va fi 
începută nu mai tîrziu de 6 luni din data acordării 
certificatul de controlor trafic aerian stagiar. 
 
(4) AAC RM revalidează certificatul de 
controlor trafic aerian stagiar pe următoarele 12 
luni, în cazul în care pregătirea în Unitate de trafic 
aerian în scopul acordării certificatului de controlor 
trafic aerian şi calificării nu a fost finalizată pînă la 
expirarea termenului de valabilitate a certificatului 
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de controlor trafic aerian stagiar. În scopul 
revalidării certificatului de controlor trafic aerian 
stagiar, precum şi în cazul nerespectării cerinţelor 
punctului (2) şi (3) de mai sus, candidatul va 
susţine la AAC RM examenele teoretice la 
disciplinele referitoare la calificare, în conformitate 
cu care se preconizează efectuarea dirijării 
traficului aerian.  
 
(5) Valabilitatea certificatului de controlor trafic 
aerian stagiar se anulează şi certificatul se retrage 
după acordarea primei calificări şi certificatului de 
controlor trafic aerian. 
 
(6) În scopul revalidării certificatului de 
controlor trafic aerian stagiar, candidatul va 
prezenta către AAC RM următoarele documente: 
 

(a) cererea pentru prelungirea certificatului de 
dispecer-practicant de dirijare a traficului 
aerian (specimenul este prezentat în 
Secţiunea 1 Anexa 14 la RAC-APL); 

(b) rezultatele de susţinere a examenelor 
teoretice (specimenul este prezentat în 
Secţiunea 2 Anexa 14 la RAC-APL); 

(c) certificatul medical valabil de Clasa 3, 
acordat în conformitate cu cerinţele RAC-
APL 3; 

 
RAC-APL 0460 Cerinţe pentru acordarea 

certificatului de controlor 
trafic aerian 

 
(1) O persoană nu are dreptul să furnizeze un 
serviciu ATC fără a deţine un certificat ATC având 
calificare valabilă şi incluzând toate andosamentele 
asociate calificării şi andosamente de unitate 
corespunzătoare serviciului ATC care trebuie 
furnizat, precum şi un certificat medical valabil, de 
Clasa 3, acordat în conformitate cu cerinţele RAC-
APL 3. 
 
(2) Candidatul care solicită acordarea 
certificatului de controlor trafic aerian va 
corespunde următoarelor cerinţe: 

(a) va dispune de certificatul valabil de 
controlor trafic aerian stagiar; 

(b) va susţine pregătirea practică prealabilă în 
Unitate de trafic aerian, în conformitate cu 
programul a Unităţii de trafic aerian 
aprobat, sub conducerea OJTI; 

(c) va susţine pregătirea practică în Unitate de 
trafic aerian, în conformitate cu programul 
a Unităţii de trafic aerian aprobat, sub 
conducerea OJTI; 

(d) programele de pregătire indicate mai sus 
in punctele (b) şi (c), trebuie să se 
conformeze cerinţelor EATMP Human 
Resources Team (1999)-T10. Air Traffic 
Controller Training at Operational Units. 
HUM.ET1.ST05.4000-GUI-01. Released 

issue. Edition2.0. Brussels: 
EUROCONTROL. 

(e) va susţine testarea practică sub controlul 
Examinatorului ATC autorizat de către 
AAC RM, care include şi examinarea orală 
pe care examinatorul o poate cere. 

 
(3) Calificările şi andosamentele asociate unei 
calificări vor corespunde celor expuse în RAC-APL 
0465-0520. 
 
(4) Andosament de unitate include denumirea 
unităţii de trafic aerian (codul OACI din 4 litere) şi 
în cazul în care este aplicabil, denumirea poziţiei 
operaţionale sau sectorului stabilit unde a avut loc 
pregătire practică şi pentru care se prevede 
exercitarea drepturilor de controlor trafic aerian. 
 
(5) În scopul acordării certificatului de 
controlor trafic aerian, candidatul va prezenta către 
AAC RM următoarele documente: 
 

(a) cererea pentru acordarea certificatului de 
controlor trafic aerian (specimenul este 
prezentat în Secţiunea 1 Anexa 14 la RAC-
APL); 

(b) documentul care confirmă identitatea 
solicitantului (paşaport, buletin de 
identitate, permis de conducere); 

(c) raportul privind susţinerea cu succes a 
pregătirii în unitatea de trafic aerian şi 
susţinerea testării practice sub conducerea 
examinatorului autorizat de către AAC RM 
(specimenul este prezentat în Secţiunea 1 
Anexa 14 la RAC-APL); 

(d) certificatul medical valabil de Clasa 3, 
acordat în conformitate cu cerinţele RAC-
APL 3; 

 
RAC-APL 0465 Calificări asociate 

certificatului ATC 
 
(1) Deţinătorul unui certificat ATC nu are 
dreptul să furnizeze un serviciu ATC pentru care 
nu deţine o calificare valabilă decât numai sub 
supervizarea unui instructor autorizat. 
 
(2) Calificări: 

(a) Control de aerodrom, la vedere (ADV); 
(b) Control de aerodrom, instrumental (ADI); 
(c) Control de apropiere, procedural (APP); 
(d) Control de apropiere, supraveghere (APS); 
(e) Control regional, procedural (ACP); 
(f) Control regional, supraveghere (ACS). 

 
RAC-APL 0470 Calificare Control de 

aerodrom la vedere (ADV) 
 
(1) Deţinătorul calificării de Control de 
aerodrom, la vedere (ADV) are dreptul de a furniza 
serviciul ATC pentru traficul de aerodrom la un 
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aerodrom pentru care nu există publicate proceduri 
de plecare sau de apropiere instrumentală. 
(2) Calificarea Control de aerodrom, la vedere 
(ADV) poate fi acordată controlorilor care sunt 
competenţi să furnizeze un serviciu ATC la un 
aerodrom unde: 

(a) nu sunt publicate proceduri de plecare sau 
de apropiere instrumentală; 

(b) nu este stabilită o unitate de control de 
apropiere; şi 

(c) nu este furnizat serviciul de control de 
apropiere din altă locaţie. 

 
(3) Calificare Control de aerodrom, la vedere 
(ADV) valabilă trebuie să includă un andosament 
de unitate. 
 
(4) Calificarea Control de aerodrom, la vedere 
(ADV) nu are andosamente asociate. 
 
(5) În scopul acordării calificării Control de 
aerodrom, la vedere (ADV), candidatul va prezenta 
către AAC RM următoarele documente: 

(a) cererea pentru acordarea calificării Control 
de aerodrom, la vedere (ADV) (specimenul 
este prezentat în Secţiunea 1 Anexa 14 la 
RAC-APL); 

(b) certificatul de susţine a cursului de 
pregătire în conformitate cu cerinţele 
EATCHIP/EATMP Common Core Content 
training guide lines (HUM.ET1.ST05.1000-
GUI-02, Module 1); 

(c) rezultatele de susţinere a examenelor 
teoretice (specimenul este prezentat în 
Secţiunea 2 Anexa 14 la RAC-APL); 

d) raportul privind susţinerea cu succes a 
pregătirii în unitatea de trafic aerian şi 
susţinerea testării practice sub conducerea 
examinatorului autorizat de către AAC RM 
(specimenul este prezentat în Secţiunea 1 
Anexa 14 la RAC-APL); 

(e) certificatul medical valabil de Clasa 3, 
acordat în conformitate cu cerinţele RAC-
APL 3; 

 
RAC-APL 0475 Calificarea Control de 

aerodrom instrumental (ADI) 
 
(1) Calificarea Control de aerodrom, 
instrumental (ADI) conferă deţinătorului dreptul de 
a furniza serviciul ATC la un aerodrom pentru care 
sunt publicate proceduri de plecare şi/sau de 
apropiere instrumentală. Calificarea Control de 
aerodrom ADI conferă deţinătorului dreptul de a 
furniza şi serviciu de control de aerodrom la vedere 
(ADV). 
 
(2) Calificarea Control de aerodrom, 
instrumental (ADI) poate fi acordată controlorilor 
care sunt competenţi să furnizeze un serviciu ATC 
la un aerodrom unde: 
 

(a) există publicate proceduri de plecare 
şi/sau de apropiere instrumentală; 

(b) există asociată o unitate de control de 
apropiere; sau 

(c) serviciul de control de apropiere este 
furnizat de un centru de control regional. 

 
(3) Calificarea Control de aerodrom, 
instrumental (ADI) valabilă trebuie să includă şi un 
andosament de unitate. 
 
(4) Calificarea Control de aerodrom, 
instrumental (ADI) trebuie să fie însoţită de una 
sau mai multe andosament, după cum urmează: 

(a) Control TWR (TWR) 
Controlul de aerodrom poate consta într-o 
singură poziţie operaţională sau poate fi 
divizat între două poziţii operaţionale, 
respectiv controlul mişcării la sol (GMC) şi 
controlul zborului (AIR). Acolo unde 
controlul de aerodrom este furnizat de la o 
singură poziţie operaţională, acest lucru 
trebuie indicat în licenţa ATC prin emiterea 
unei autorizări control TWR (TWR) 
asociată calificării ADI. 

(b) Controlul mişcării la sol  (GMC) 
Andosamentul Controlul mişcării la sol 
(GMC) indică faptul că un controlor deţine 
abilităţile necesare pentru a furniza 
serviciul de control al mişcării la sol. 
Recunoaşterea GMC ca andosamentul 
distinctă permite controlorului ale cărui 
sarcini se limitează strict la furnizarea 
acestui serviciu să îi fie emisă licenţa ATC 
cu o calificare ADI. 

(c) Controlul mişcării la sol cu echipament de 
supraveghere (GMS) 

Andosamentul Controlul mişcării la sol cu 
echipament de supraveghere (GMS) indică 
faptul că un controlor deţine abilităţile 
necesare pentru a utiliza sistemele de 
control şi ghidare a mişcării pe suprafaţa 
aerodromului în furnizarea serviciului de 
control de aerodrom. Aceste sisteme se pot 
baza pe utilizarea echipamentului radar sau 
pe alte tehnologii de supraveghere şi sunt 
folosite în timpul aplicării procedurilor in 
condiţii de vizibilitate redusă şi în scopul 
îmbunătăţirii serviciului de control de 
aerodrom în zonele în care  nu este 
posibilă supravegherea vizuală. 
Andosamentul GMS poate fi emis numai 
unui controlor care deţine un andosament 
TWR sau GMC. A

Andosamentul special GMS poate permite 
deţinătorului să utilizeze echipamentul 
pentru a furniza serviciul de control de 

ndosamentul GMS poate 
fi acordat controlorilor care sunt competenţi 
a utiliza un sistem ASMCGS, inclusiv un 
radar de mişcare la sol, în furnizarea 
serviciului de control de aerodrom. 
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aerodrom aeronavelor pe suprafaţa de 
manevră în timpul condiţiilor de vizibilitate 
redusă şi pentru a suplimenta observarea 
vizuală. 

(d) Controlul zborului (AIR) 
Andosamentul Controlul zborului (AIR) 
indică faptul că un controlor deţine 
abilităţile necesare pentru a furniza 
traficului de aerodrom aflat în zbor, 
serviciul de control. Recunoaşterea AIR ca 
andosament distinctă permite controlorului 
ale cărui sarcini se limitează strict la 
controlul traficului aerian de aerodrom aflat 
în zbor să îi fie emisă licenţa ATC cu o 
calificare ADI. 

(e) Control radar de aerodrom  (RAD) 

Acolo unde se solicită controlorilor să 
furnizeze traficului de aerodrom aflat în 
zbor un serviciu radar de control de 
aerodrom, ei trebuie să fie instruiţi în scopul 
dobândirii abilităţilor suplimentare 
necesare. Totuşi, fără a se face referire la o 
altă pregătire suplimentară, autorizarea 
control radar de aerodrom într-o licenţă 
ATC denotă faptul că un controlor a 
demonstrat abilităţile cerute pentru a 
furniza serviciul de bază control radar de 
aerodrom, aşa cum este el definit de OACI. 
Autorizarea control radar de aerodrom 
poate fi emisă numai unui controlor care 
deţine o autorizare TWR sau AIR. 

 

Autorizarea Control radar de aerodrom 
(RAD) poate fi acordată controlorilor care 
sunt competenţi să utilizeze echipamentul 
radar de supraveghere în furnizarea 
serviciului de control de aerodrom, în zona 
de responsabilitate a aerodromului 
respectiv. 

(5) În scopul acordării calificării Control de 
aerodrom, instrumental (ADI), candidatul va 
prezenta către AAC RM următoarele documente: 

(a) cererea pentru acordarea calificării 
(specimenul este prezentat în Secţiunea 1 
Anexa 14 la RAC-APL); 

(b) certificatul de susţine a cursului de 
pregătire în conformitate cu cerinţele 
EATCHIP/EATMP Common Core Content 
training guide lines (HUM.ET1.ST05.1000-
GUI-02, Module 2 şi Module 3, în cazul în 
care se prevede acordarea autorizării de 
calificare RAD); 

(c) rezultatele de susţinere a examenelor 
teoretice (specimenul este prezentat în 
Secţiunea 2 Anexa 14 la RAC-APL); 

(d) raportul privind susţinerea cu succes a 
pregătirii în unitatea de trafic aerian şi 
susţinerea testării practice sub conducerea 
examinatorului autorizat de către AAC RM 
(specimenul este prezentat în Secţiunea 1 
Anexa 14 la RAC-APL); 

(e) certificatul medical valabil de Clasa 3, 
acordat în conformitate cu cerinţele RAC-
APL 3; 

 
RAC-APL 0480 Calificarea Control de 

apropiere procedural (APP) 
 
(1) Deţinătorul calificării Control de apropiere, 
procedural (APP) are dreptul de a furniza un 
serviciu ATC aeronavelor care sosesc, pleacă sau 
tranzitează în cuprinsul unei regiuni de control 
şi/sau al unei zone de control, fără utilizarea 
echipamentelor de supraveghere. Calificarea 
Control de apropiere, procedural (APP) poate fi 
acordată unui controlor care este competent sa 
furnizeze serviciul de control de apropiere 
aeronavelor care sosesc, pleacă sau tranzitează, 
fără utilizarea echipamentului de supraveghere. 
Serviciul de control de apropiere poate fi furnizat de 
o unitate de control de apropiere sau de un centru 
de control regional. 
 
(2) Calificare Control de apropiere, procedural 
(APP) valabilă trebuie să includă un andosament 
de unitate. 
 
(3) Calificare Control de apropiere, procedural 
(APP) nu are andosamente asociate. 
 
(4) În scopul acordării calificării Control de 
apropiere, procedural (APP), candidatul va 
prezenta către AAC RM următoarele documente: 

(a) cererea pentru acordarea calificării 
(specimenul este prezentat în Secţiunea 1 
Anexa 14 la RAC-APL); 

(b) certificatul de susţine a cursului de 
pregătire în conformitate cu cerinţele 
EATCHIP/EATMP Common Core Content 
training guide lines (HUM.ET1.ST05.1000-
GUI-02, Module 4); 

(c) rezultatele de susţinere a examenelor 
teoretice (specimenul este prezentat în 
Secţiunea 2 Anexa 14 la RAC-APL); 

(d) raportul privind susţinerea cu succes a 
pregătirii în unitatea de trafic aerian şi 
susţinerea testării practice sub conducerea 
examinatorului autorizat de către AAC RM 
(specimenul este prezentat în Secţiunea 1 
Anexa 14 la RAC-APL); 

(e) certificatul medical valabil de Clasa 3, 
acordat în conformitate cu cerinţele RAC-
APL 3; 

 
RAC-APL 0485 Calificarea Control de 

apropiere supraveghere 
(APS) 

 
(1) Deţinătorul calificării Control de apropiere, 
supraveghere (APS) are dreptul de a furniza 
serviciul ATC aeronavelor care sosesc, pleacă sau 
tranzitează în cuprinsul unei regiuni de control 
şi/sau al unei zone de control, utilizând 
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echipamente de supraveghere. De asemenea, 
conferă deţinătorului dreptul de a furniza şi serviciul 
de control de apropiere procedural. O calificare 
Control de apropiere, supraveghere (APS) poate fi 
acordată unui controlor care este competent să 
furnizeze serviciu ATC aeronavelor care sosesc, 
pleacă sau tranzitează, cu utilizarea echipamentului 
de supraveghere. 
 
(2) Calificare Control de apropiere, 
supraveghere (APS) valabilă trebuie să includă un 
andosament de unitate. 
 
(3) Pentru a fi valabilă, calificarea Control de 
apropiere, supraveghere (APS) trebuie să includă 
asociată un andosament asociat Radar (RAD) sau 
Supraveghere dependentă automatizată (ADS). 
 
(4) Andosamentele asociate calificării Control 
de apropiere, supraveghere (APS): 
 

(a) Andosamentul RAD (Radar) 
Andosamentul Radar (RAD) indică faptul 
că un controlor deţine abilităţile necesare 
pentru a furniza serviciul de control de 
apropiere cu utilizarea radarului primar 
şi/sau secundar. 
Asociate andosamentului Radar sunt încă 
două andosamente suplimentare, care se 
referă la utilizarea echipamentului de 
supraveghere de către controlorii care 
furnizează control de apropiere zborurilor 
instrumentale. Înainte ca un controlor să 
deţină unu din aceste două andosamente, 
el trebuie mai întâi să deţină un 
andosament Radar. 
(i) Radar de apropiere de precizie 

(PAR) 
Andosamentul Radar de apropiere 
de precizie (PAR) indică faptul că 
un controlor deţine abilităţile 
necesare furnizării serviciului de 
control al apropierilor de precizie 
utilizând echipamentul radar de 
apropiere de precizie. Pentru a fi 
emis un andosament PAR, este 
necesară deţinerea unui 
andosament RAD  

(ii) Apropiere supravegheată radar  
(SRA) 
Andosamentul Apropiere 
supravegheată radar (SRA) indică 
faptul că un controlor deţine 
abilităţile necesare furnizării 
controlului de apropiere non-
precizie utilizând echipament de 
supraveghere radar. Pentru a fi 
emis un andosament SRA, este 
necesară deţinerea unui 
andosament RAD; 

(b) Supraveghere dependentă automatizată 
(ADS) 

Deţinătorul calificării Supraveghere 
dependentă automatizată (ADS) are 
dreptul de a furniza serviciul ATC 
aeronavelor care sosesc, pleacă sau 
tranzitează, utilizând echipamente de ADS. 

(c) Control terminal (TCL) 
Andosament asociat calificării Control de 
apropiere, supraveghere (APS) sau 
Control regional, supraveghere (ACS). 
Acordă dreptul de a furniza serviciul ATC 
în zona terminală şi/sau sectoarele vecine 
cu utilizarea oricărui echipament Radar. Se 
acordă doar în cazul în care dispune de 
andosament Radar (RAD) sau 
Supraveghere dependentă automatizată 
(ADS), asociate calificării Control de 
apropiere, supraveghere (APS) sau 
calificării Control regional, supraveghere 
(ACS). 

 
(5) În scopul acordării calificării Control de 
apropiere, supraveghere (APS), candidatul va 
prezenta către AAC RM următoarele documente: 
 

(a) cererea pentru acordarea calificării 
(specimenul este prezentat în Secţiunea 1 
Anexa 14 la RAC-APL); 

(b) certificatul de susţine a cursului de 
pregătiri în conformitate cu cerinţele 
EATCHIP/EATMP Common Core Content 
training guide lines (HUM.ET1.ST05.1000-
GUI-02, Module 6 şi Module 8, în cazul în 
care se prevede acordarea autorizării de 
calificare TCL); 

(c) rezultatele de susţinere a examenelor 
teoretice (specimenul este prezentat în 
Secţiunea 2 Anexa 14 la RAC-APL); 

(d) raportul privind susţinerea cu succes a 
pregătirii în unitatea de trafic aerian şi 
susţinerea testării practice sub conducerea 
examinatorului autorizat de către AAC RM 
(specimenul este prezentat în Secţiunea 1 
Anexa 14 la RAC-APL); 

(e) certificatul medical valabil de Clasa 3, 
acordat în conformitate cu cerinţele RAC-
APL 3; 

 
RAC-APL 0490 Calificarea Control regional 

procedural (ACP) 
 
(1) O calificare Control regional, procedural 
(ACP) conferă deţinătorului dreptul de a furniza 
serviciul ATC în regiuni de control, fără utilizarea 
vreunui echipament de supraveghere. Calificarea 
ACP poate fi acordată unui controlor care este 
competent să furnizeze serviciul ATC regional fără 
utilizarea vreunui echipament de supraveghere. 
 
(2) Ocalificare valabilă trebuie să includă o 
autorizare de unitate. 
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(3) Calificarea Control regional, procedural 
(ACP) nu are autorizări asociate.  
 
(4) În scopul acordării calificării Control 
regional, procedural (ACP), candidatul va prezenta 
către AAC RM următoarele documente: 

(a) cererea pentru acordarea calificării 
(specimenul este prezentat în Secţiunea 1 
Anexa 14 la RAC-APL); 

(b) certificatul de susţine a cursului de 
pregătiri în conformitate cu cerinţele 
EATCHIP/EATMP Common Core Content 
training guide lines (HUM.ET1.ST05.1000-
GUI-02, Module 5); 

(c) rezultatele de susţinere a examenelor 
teoretice (specimenul este prezentat în 
Secţiunea 2 Anexa 14 la RAC-APL); 

(d) raportul privind susţinerea cu succes a 
pregătirii în unitatea de trafic aerian şi 
susţinerea testării practice sub conducerea 
examinatorului autorizat de către AAC RM 
(specimenul este prezentat în Secţiunea 1 
Anexa 14 la RAC-APL); 

(e) certificatul medical valabil de Clasa 3, 
acordat în conformitate cu cerinţele RAC-
APL 3; 

 
RAC-APL 0495 Calificarea Control regional 

supraveghere (ACS) 
 
(1) Deţinătorul calificării Control regional, 
supraveghere (ACS) are dreptul de a furniza 
serviciul ATC în regiuni de control cu utilizarea unui 
echipament de supraveghere. De asemenea, 
conferă deţinătorului dreptul de a furniza şi serviciu 
de control regional procedural. Calificarea ACS 
poate fi acordată unui controlor care este 
competent să furnizeze serviciul ATC cu utilizarea 
unui echipament de supraveghere. 
 
(2) Calificare Control regional, supraveghere 
(ACS) valabilă trebuie să includă o autorizare de 
unitate. 
 
(3) Pentru a fi valabilă, calificarea Control 
regional, supraveghere (ACS) trebuie să includă o 
autorizare asociată Radar sau ADS. 
 
(4) Autorizările asociate calificării Control regional, 
supraveghere (ACS): 

(a) Autorizare Radar (RAD) 
O autorizare Radar indică faptul că un 
controlor deţine abilităţile necesare pentru 
a furniza serviciul ATC în regiuni de control, 
cu utilizarea unui echipament de 
supraveghere radar. Autorizarea Radar 
poate fi acordată unui controlor care este 
competent să furnizeze serviciul ATC în 
regiuni de control, cu utilizarea unui 
echipament de supraveghere radar. 

(b) Supraveghere dependentă automatizată  
(ADS) 

Deţinătorul calificării Supraveghere 
dependentă automatizată (ADS) are 
dreptul de a furniza serviciul ATC 
aeronavelor care sosesc, pleacă sau 
tranzitează, utilizând echipamente de ADS  

(c) Control terminal (TCL) 
Autorizare asociată calificării Control de 
apropiere, supraveghere (APS) sau 
Control regional, supraveghere (ACS). 
Acordă dreptul de a furniza serviciul ATC 
în zona terminală şi/sau sectoarele vecine 
cu utilizarea oricărui echipament Radar. Se 
acordă doar în cazul în care dispune de 
autorizare Radar (RAD) sau Supraveghere 
dependentă automatizată (ADS), asociate 
calificării Control de apropiere, 
supraveghere (APS) sau calificării Control 
regional, supraveghere (ACS).  

 
(5) În scopul acordării calificării ACS, 
candidatul va prezenta către AAC RM următoarele 
documente: 

(a) cererea pentru acordarea calificării 
(specimenul este prezentat în Secţiunea 1 
Anexa 14 la RAC-APL); 

(b) certificatul de susţine a cursului de 
pregătiri în conformitate cu cerinţele 
EATCHIP/EATMP Common Core Content 
training guide lines (HUM.ET1.ST05.1000-
GUI-02, Module 7 şi Module 8, în cazul în 
care se prevede acordarea autorizării de 
calificare TCL); 

(c) rezultatele de susţinere a examenelor 
teoretice (specimenul este prezentat în 
Secţiunea 2 Anexa 14 la RAC-APL); 

(d) raportul privind susţinerea cu succes a 
pregătirii în unitatea de trafic aerian şi 
susţinerea testării practice sub conducerea 
examinatorului autorizat de către AAC RM 
(specimenul este prezentat în Secţiunea 1 
Anexa 14 la RAC-APL); 

(e) certificatul medical valabil de Clasa 3, 
acordat în conformitate cu cerinţele RAC-
APL 3; 

 
RAC-APL 0500 Acordarea calificării sau 

andosamentului asociată 
calificării suplimentară 

 
În scopul acordării calificării sau andosamentului 
asociat calificării suplimentare, candidatul va 
executa cerinţele RAC-APL 0470 – 0495, 
corespunzător. 
 
RAC-APL 0505 Extinderea competenţei 
 
(1) Deţinătorul certificatului de controlor trafic 
aerian poate extinde o calificare valabilă pentru 
poziţii sau sectoare operaţionale suplimentare din 
cadrul aceleiaşi unităţi de trafic, cu condiţia că 
candidatul a efectuat următoarele: 
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(a) a susţinut cu succes pregătirea la poziţie 
operaţională sau sectorul corespunzător; 

(b) a dat dovadă de competenţă în furnizarea 
serviciul ATC la poziţie operaţională sau 
sectorul suplimentar. 

 
(2) În scopul extinderii competenţei, candidatul 
va prezenta către AAC RM următoarele 
documente: 

(a) cererea pentru acordarea autorizării de 
unitate (specimenul este prezentat în 
Secţiunea 1 Anexa 14 la RAC-AP); 

(b) raportul privind susţinerea cu succes a 
pregătirii în unitatea de trafic aerian şi 
susţinerea testării practice sub conducerea 
examinatorului autorizat de către AAC RM 
(specimenul este prezentat în Secţiunea 1 
Anexa 14 la RAC-APL); 

(e) certificatul medical valabil de Clasa 3, 
acordat în conformitate cu cerinţele RAC-
APL 3; 

 
RAC-APL 0510 Valabilitatea, revalidarea, 

reînnoirea calificării şi/sau 
andosamentului asociată 
calificării 

 
(1) Termenul de valabilitate a 
calificării/andosamentului asociat calificării 
constituie 12 luni din data acordării. 
 
(2) În scopul revalidării calificării/ 
andosamentului asociat calificării, candidatul va 
efectua următoarele: 

(a) va susţine în cadrul AAC RM examenele 
teoretice în conformitate cu Secţiunea 2 
Anexa 14 la RAC-APL (cu excepţia 
"Posibilităţi şi limite ale omului”); 

(b) va susţine testarea practică la poziţie 
operaţională. În cazul în care testarea 
practică s-a desfăşurat pe parcursul a trei 
luni nemijlocit anterioare datei expirării 
termenului de valabilitate a 
calificării/autorizării asociată calificării, 
aceasta se va revalida din data anterioară 
de expirare a termenului de valabilitate. 

 
(3) În cazul în care termenul de valabilitate a 
calificării/ andosamentului asociat calificării a 
expirat sau din careva motive acestea au fost 
suspendate, pentru reînnoirea calificării/ 
andosamentului asociat calificării suplimentar la p. 
(2) de mai sus candidatul va susţine pregătirea în 
unitatea de trafic aerian în volumul necesar pentru 
acordarea iniţială a calificării/ andosamentului 
asociat calificării. 
 
(4) În scopul revalidării calificării/ 
andosamentului asociat calificării, candidatul va 
prezenta către AAC RM următoarele documente: 

(a) cererea pentru revalidarea 
calificării/autorizării asociată calificării 

(specimenul este prezentat în Secţiunea 1 
Anexa 14 la RAC-APL); 

(b) rezultatele de susţinere a examenelor 
teoretice specimenul este prezentat în 
Secţiunea 2 Anexa 14 la RAC-APL); 

(c) raportul privind susţinerea cu succes a 
pregătirii în unitatea de trafic aerian şi 
susţinerea testării practice sub conducerea 
examinatorului autorizat de către AAC RM 
(specimenul este prezentat în Secţiunea 1 
Anexa 14 la RAC-APL); 

(d) certificatul medical valabil de Clasa 3, 
acordat în conformitate cu cerinţele RAC-
APL 3; 

 
RAC-APL 0515 Pregătirea în unitate de trafic 

aerian 
 
(1) Pregătirea în unitate de trafic aerian se 
împarte în trei etape: 

 
(a) pregătirea de tranziţie; 
(b) pregătirea pre-OJT; 
(c) pregătirea la poziţie operaţională (OJT). 

 
(2) Pregătirea în unitate de trafic aerian se 
desfăşoară în conformitate cu planul a unităţii de 
trafic aerian aprobat, care va conţine următoarea 
informaţie detaliată cu privire la: 
 

(a) obiectivele pregătirii; 
(b) procesele de pregătire prin care urmează a 

fi îndeplinite obiectivele; 
(c) procesele prin care progresia pregătirii şi 

finalizarea cu succes a pregătirii sunt 
apreciate şi evaluate; 

 
(3)  Întreaga pregătirea în unitate de trafic 
aerian va fi condusă de către instructorii autorizaţi 
pentru desfăşurarea pregătirii la poziţie 
operaţională (OJTI). 
 
RAC-APL 0520 Pregătire la poziţie 

operaţională (OJT) 
 
(1) Candidatul care solicită acordarea calificării va 
susţine pregătirea la poziţie operaţională (OJT) în 
unitate de trafic aerian sub controlul OJTI, pe 
parcursul a 12 luni nemijlocit anterioare datei de 
prezentare a cererii, în următorul volum: 

(a) pentru calificarea ADV –1 lună; 
(b) pentru calificarea ADI – 1 lună; 
(c) pentru calificarea APP: 

(i) 3 luni; sau 
(ii) 2 luni pentru candidaţii care dispun de 

certificatul de controlor trafic aerian cu 
calificările ADV sau ADI, sau ACP, sau 
ACS; sau 

(iii) 1 lună pentru candidaţii care dispun de 
certificatul de controlor trafic aerian cu 
calificarea APS. 

(d) pentru calificarea APS: 
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(i) 3 luni; sau 
(ii) 2 luni pentru candidaţii care dispun de 

certificatul de controlor trafic aerian cu 
calificările ADV sau ADI, sau ACP, sau 
ACS; sau 

(iii) 1 lună pentru candidaţii care dispun de 
certificatul de controlor trafic aerian cu 
calificarea APP. 

(e) pentru calificarea ACP: 
(i) 3 luni; sau 
(ii) 2 luni pentru candidaţii care dispun de 

certificatul de controlor trafic aerian cu 
calificările ADV sau ADI, sau APP, sau 
APS; sau 

(iii) 1 lună pentru candidaţii care dispun de 
certificatul de controlor trafic aerian cu 
calificarea ACS. 

(f) pentru calificarea ACS: 
(i) 3 luni; sau 
(ii) 2 luni pentru candidaţii care dispun de 

certificatul de controlor trafic aerian cu 
calificările ADV sau ADI, sau APP, 
sau APS; sau 

(iii) 1 lună pentru candidaţii care dispun 
de certificatul de controlor trafic aerian 
cu calificarea ACP. 

 
RAC-APL 0525 Andosamentul de instructor 

pentru desfăşurarea pregătirii 
la poziţie operaţională (OJTI) 

 
 Nici o persoană nu poate desfăşura 
pregătirea în unitate de trafic aerian în scopul 
acordării certificatului de controlor trafic aerian, 
calificării şi/sau andosamentului asociat calificării, 
dacă această persoană nu dispune de certificatul 
valabil de controlor trafic aerian, calificarea 
corespunzătoare/ andosamentului asociat calificării 
şi autorizarea de instructor pentru desfăşurarea 
pregătirii la poziţie operaţională (OJTI). 
Andosamentul de OJTI va corespunde calificării/ 
andosamentului asociat calificării pentru care se va 
desfăşura pregătirea. 
 
RAC-APL 0530 Cerinţe pentru acordarea 

autorizării OJTI 
 
(1) Candidatul care solicită acordarea 
autorizării de OJTI va corespunde următoarelor 
cerinţe: 

(a) va deţine certificatul valabil de controlor 
trafic aerian; 

(b) va finaliza cu succes cursurile de pregătire 
aprobate (cerinţele faţă de cursurile de 
instruire OJTI vezi “Air Traffic Controller 
Training at Operational Units”, EATMP, 
1999 (HUM.ET1.ST05.4000-GUI-01); 

(c) va deţine calificarea/ andosamentului 
asociat calificării valabilă, conform cărora 

va desfăşura pregătirea, pe parcursul a cel 
puţin doi ani; 

(d) va dispune de calificarea/ andosamentului 
asociat calificării pentru poziţie 
operaţională sau sectorul, la care acesta 
va desfăşura pregătirea timp de cel puţin 6 
luni. 

 
(2) Candidatul care solicită acordarea 
autorizării de OJTI va prezenta către AAC RM 
următoarele documente: 

(a) cererea pentru acordarea autorizării 
(specimenul este prezentat în Secţiunea 1 
Anexa 14 la RAC-APL); 

(b) certificatul privind susţinerea cursului de 
pregătire în conformitate cu cerinţele “Air 
Traffic Controller Training at Operational 
Units”, EATMP, 1999 
(HUM.ET1.ST05.4000-GUI-01); 

(c) raportul privind susţinerea cu succes a 
pregătirii în unitatea de trafic aerian şi 
susţinerea testării practice sub conducerea 
examinatorului autorizat de către AAC RM 
(specimenul este prezentat în Secţiunea 1 
Anexa 14 la RAC-APL); 

 
(d) certificatul medical valabil de Clasa 3, 

acordat în conformitate cu cerinţele RAC-
APL 3; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPAŢIUL LĂSAT LIBER ÎNTENŢIONAT 
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CAPITOLUL 9  AUTORIZAŢIILE EXAMINATORILOR 
 
RAC-APL 0535 Prevederi generale  
 
(1) AAC RМ determină şi desemnează, prin 
emiterea unui ordin, în calitate de examinatori, 
persoane corespunzător pregătite pentru 
desfăşurarea din numele acesteia a testelor de 
îndemînare, verificări de competenţă şi testerelor 
practice, precum şi persoane aprobate la 
susţinerea examenelor teoretice cu utilizarea 
întrebărilor computerizate cu multiple variante 
(MCQ). 
 
(2) Examinatorii pentru desfăşurarea testelor 
de îndemînare, verificări de competenţă şi 
testerelor practice pot fi numiţi din numărul: 

(a) inspectorilor de zbor ai AAC RM; 
(b) instructorilor organizaţiilor aeronautice de 

instruire; 
(c) instructorilor, angajaţilor companiilor 

aeriene; 
(d) instructorilor, angajaţilor organelor de 

control al traficului aerian. 
 

(3) Persoanele admise la susţinerea 
examenelor teoretice cu utilizarea întrebărilor 
computerizate cu multiple variante(MCQ), sînt 
numite din numărul angajaţilor AAC RM 
(4) Examinatorul nu are dreptul de a testa 
candidatul cu care a efectuat instruirea în scopul 
acordării certificatului sau calificării respective, cu 
excepţia cazurilor când pentru aceasta AAC RM 
acordă o autorizaţie în scris. 
 
RAC-APL 0540 Cerinţe generale 
 
(1) Examinatorul va dispune de certificatul şi 
calificarea/autorizarea asociată calificării (în cazul 
în care este aplicabil) echivalentă cel puţin 
calificarii/autorizarii asociată pentru care aceştia 
sînt autorizaţi să efectueze testările practice şi, în 
cazul în care nu este stabilit altfel, să desfăşoare 
pregătirea pentru acordarea certificatului sau 
calificarii/autorizarii asociată calificării (în cazul în 
care este aplicabil). 
 
(2) Candidatul care solicită autorizaţia de 
examinator va desfăşura cel puţin o testare 
practică în calitate de examinator, inclusiv briefing-
ul, testarea practică, evaluarea candidatului cu 
care se efectuează testarea practică, analiza după 
testarea practică şi menţinerea înscrisurilor de 
evidenţă /documentaţiei. Această testare practică 
va fi desfăşurată sub conducerea inspectorului 
AAC RM sau examinatorului superior, special 
desemnat în acest scop de către AAC RM 
 
(3) În cazul unui rezultat pozitiv, la 
recomandaţia inspectorului care testează sau 
examinatorului superior candidatului i se acordă 

autorizaţia de examinator sub formă de pagină 
anexată la certificat (specimenul este prezentat în 
Secţiunea 1 Anexa 15 la RAC-APL). Suplimentar, 
la dosarul personal al candidatului se coase lista 
de control, completată şi autentificată de către 
inspectorul sau examinatorul superior (specimenul 
este prezentat în Secţiunea 2 Anexa 15 la RAC-
APL). 
 
(4) Pentru a supraveghea nivelul cerut de 
desfăşurare a testelor de îndemînare, verificări de 
competenţă şi testerelor practice, este necesar ca 
cel puţin un test de îndemînare pe parcursul anului 
sau un test profesional sau practic pe parcursul 
anului să fie desfăşurat de către un examinator sub 
supravegherea unui inspector AAC RM. 
 
RAC-APL 0545 Examinatori de piloţi de 

avioane. Privilegii şi condiţii 
 
(1) Pentru piloţii de avioane există 
următoarele categorii de examinatori: 
 

(a) Examinator de zbor –FE(A); 
(b) Examinator pentru calificarea pe tip – 

TRE(A); 
(c) Examinator pentru calificarea pe clasă – 

CRE(A); 
(d) Examinator pentru calificarea de zbor 

instrumental –IRE(A); 
(e) Examinator de zbor sintetic – SFE(A); 
(f) Examinator pentru calificarea de instructor 

de zbor – FIE(A). 
 
(2) Privilegiile şi cerinţele detaliate referitoare 
la acordarea, revalidarea şi reînnoirea autorizaţiilor 
examinatorilor de piloţi de avioane se conţin în 
Subpartea I JAR-FCL 1. 
 
RAC-APL 0550 Examinatori de piloţi de 

helicoptere. Privilegii şi 
condiţii 

 
(1) Pentru piloţii de helicoptere există 
următoarele categorii de examinatori: 
 

(a) Examinator de zbor –FE(H); 
(b) Examinator pentru calificarea pe tip – 

TRE(H); 
(c) Examinator pentru calificarea de zbor 

instrumental –IRE(H); 
(d) Examinator de zbor sintetic – SFE(H); 
(e) Examinator pentru calificarea de instructor 

de zbor – FIE(H). 
 
(2) Drepturile şi cerinţele detaliate referitoare 
la acordarea, revalidarea şi reînnoirea autorizaţiilor 
examinatorii de piloţi de helicoptere se conţin în 
Subpartea I JAR-FCL 2. 
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RAC-APL 0555 Examinatori de ingineri 
naviganţi. Privilegii şi condiţii 

 
(1) Pentru inginerii naviganţi există o singură 
categorie de examinator – Examinator pentru 
calificarea pe tip TRE(E). 
 
(2) Drepturile şi cerinţele detaliate referitoare 
la acordarea, revalidarea şi reînnoirea autorizărilor 
examinatorilor de ingineri naviganţi se conţin în 
Subpartea I JAR-FCL 4. 
 
RAC-APL 0560 Examinatori de navigatori 

aerieni 
 

Pentru navigatori există o singură categorie de 
examinator – Examinator pentru calificarea pe tip 
TRE(N). 
 
RAC-APL 0565 Examinator pentru 

calificarea pe tip TRE(N). 
Privilegii şi cerinţe 

 
(1) Examinator va dispune de calificarea care-i 
permite să exercite funcţia de navigator de 
aeronavă pe parcursul testului de îndemânare sau 
verificării de competenţă şi va corespunde 
cerinţelor faţă de experienţă, expusă în RAC-APL 
0165. În cazul în care nu există un examinator 
calificat, atunci la dispoziţia AAC RM examinatorii 
/inspectorii pot fi autorizaţi fără a corespunde 
cerinţelor faţă de calificările de tip 
corespunzătoare, menţionate în punctul (1) RAC-
APL 0540. 
 
(2) Drepturile TRE(N) constau în următoarele: 
 

(a) desfăşurarea testului de îndemânare 
pentru acordarea certificatelor de navigator 
aerian şi calificărilor de tip; 

(b) desfăşurarea verificărilor de competenţă 
pentru revalidarea sau reînnoirea 
calificărilor de tip. 

 
RAC-APL 0570 Examinatori de piloţi de 

planoare şi baloane libere 
 
(1) Pentru piloţii de planoare şi baloane libere 
există următoarele categorii de examinatori: 

(a) Examinator de pilot de planoare – FE(G); 
(b) Examinator de pilot de baloane libere –

FE(FB); 
 
RAC-APL 0575 Examinatori de piloţi de 

planoare şi baloane libere. 
Privilegii şi cerinţe 

 
(1) Examinatorii de planoare şi baloane libere 
vor corespunde cerinţelor expuse în RAC-APL 
0535 şi 0540 şi vor corespunde cerinţelor, faţă de 
experienţă, expuse în RAC-APL 0215 şi 0250. 
 

(2) Examinatorul de piloţi de planoare are 
dreptul de a efectua testele de îndemânare pentru 
acordarea certificatelor de pilot pe orice planor şi 
verificările de competenţă pentru revalidarea 
calificării privind metoda de lansare, precum şi 
calificării de pilot-instructor de planor. 
 
(3) Examinatorul de piloţi de baloane libere 
are dreptul de a efectua testele de îndemânare 
pentru acordarea certificatelor de pilot de balon 
liber şi verificările de competenţă pentru 
revalidarea calificării privind metoda de umplere a 
balonului, precum şi calificării de pilot-instructor de 
balon liber. 
 
RAC-APL 0580 Examinatori de însoţitori de 

bord  
 

Pentru însoţitorii de bord există o singură 
categorie de examinatori – Examinator pentru 
calificarea pe tip TRE(FS). 
 
RAC-APL 0585 Examinatori de însoţitori 

de bord. Privilegii şi 
cerinţe 

 
(1) Examinatorul de însoţitori de bord va 
corespunde cerinţelor expuse în RAC-APL 0535 şi 
0540 şi va corespunde cerinţelor, faţă de 
experienţă, expuse în RAC-APL 0370(b). 
 
(2) Examinatorul de însoţitori de bord are 
dreptul de a efectua testări practice pentru 
acordarea şi revalidarea certificatelor de însoţitor 
de bord şi calificărilor pe tip de aeronavă, precum şi 
calificării de însoţitor de bord-instructor.  
 
RAC-APL 0590 Examinatori de operatori de 

bord  
 
 Pentru operatorii de bord există o singură 
categorie de examinatori - Examinator pentru 
calificare pe tip TRE(FO). 
 
RAC-APL 0595 Examinatori de operatori de 

Bord. Privilegii şi cerinţe 
 
(1) Examinatorul de operatori de bord va 
corespunde cerinţelor expuse în RAC-APL 0535 şi 
0540 şi va corespunde cerinţelor, faţă de 
experienţă, expuse în RAC-APL 0425(b) 
 
(2) Examinatorul de operatori de bord are 
dreptul de a efectua testări practice pentru 
acordarea şi revalidarea certificatelor de operator 
de bord şi calificărilor pe tip de aeronavă, precum şi 
calificării de operator de bord-instructor. 
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RAC-APL 0600 Examinatori de controlori trafic 
aerian 

 
(1) Pentru controlori trafic aerian există 2 
categorii de examinatori: 

(a) examinator pentru acordarea şi revalidarea 
certificatului de controlor trafic aerian şi 
calificării /autorizării asociată calificării - 
ATCE; 

(b) examinator de instructori pentru 
desfăşurarea pregătirii la poziţie 
operaţională - OJTIE. 

 
RAC-APL 0605 Examinatori de controlori trafic 

aerian. Privilegii şi cerinţe 
 
(1) Pentru examinatorii de controlori trafic 
aerian sînt aplicabile toate cerinţele menţionate în 
RAC-APL 0535 şi 0540 şi va corespunde cerinţelor 
faţă de experienţă, expusă în RAC-APL 0530. 
 
(2) ATCE are dreptul de a efectua testări 
practice în următoarele scopuri: 

 
(a) acordarea certificatului de controlor trafic 

aerian. 
(b) acordarea calificării şi autorizării asociată 

calificării; 
(c) revalidarea calificării şi autorizării asociată 

calificării; 
 
(3) OJTIE are dreptul de a efectua testări 
practice în următoarele scopuri: 

 
(a) acordarea calificării de instructor pentru 

desfăşurarea pregătirii la poziţie 
operaţională(OJTI); 

(b) revalidarea calificării de instructor pentru 
desfăşurarea pregătirii la poziţie 
operaţională (OJTI); 

 
RAC-APL 0610 Termenul de valabilitate şi 

revalidarea autorizaţiei de 
examinator 

 
(1) Termenul de valabilitate a autorizaţiei de 
examinator nu va depăşi trei ani.  
 
(2) În scopul revalidării împuternicirilor sale pe 
următorul termen de trei ani examinatorul va 
satisface următoarele cerinţe: 

(a) va efectua cel puţin 2 testări practice 
anuale pe parcursul termenului de trei ani 
de valabilitate a autorizaţiei; 

(b) una din testările practice va fi efectuată 
pe parcursul ultimilor 12 luni ale 
termenului de valabilitate a autorizaţiei 
sub controlul inspectorului AAC RM sau 
examinatorului superior, special 
desemnat în acest scop de către AAC 
RM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPAŢIU LĂSAT LIBER INTENŢIONAT 
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CAPITOLUL 10 VALIDAREA CERTIFICATELOR, CALIFICĂRILOR ŞI AUTORIZAŢIILOR ACORDATE 
DE CĂTRE AUTORITĂŢILE AERONAUTICE CIVILE ALE ALTOR STATE 

 
RAC-APL 0615 Prevederi generale 
 
(1) Validarea certificatelor, calificărilor 
/autorizărilor de calificare (în cazul în care este 
aplicabil) şi autorizaţiilor acordate de către 
autorităţile aeronautice ale altor state-membre 
OACI, se efectuează în baza cererii de validare 
(specimenul este prezentat în Secţiunea 1 Anexa 
16 la RAC-APL) adresată către AAC RM În 
conformitate cu cerinţele expuse mai jos în 
prezentul capitol AAC RM acordă certificat de 
validare. Specimenul certificatului de validare este 
expus în Secţiunea 2 Anexa 16 la RAC-APL. 
 
(2) Înainte de a valida certificatele, calificările şi 

autorizaţiile AAC RM: 
 

(a) se convinge că regulamentul în baza căruia 
au fost acordate certificatele, calificările şi 
autorizaţiile este în corespundere absolută 
cu Anexa 1, prin examinarea raportului de 
USOAP al statului-membru al OACI care a 
acordat aceste certificate, calificări şi 
autorizaţii. 

(b) începe colaborarea cu statele membre ale 
OACI, care au acordat aceste certificate, 
calificări /autorizări de calificare (în cazul în 
care este aplicabil) şi autorizări, în vederea 
confirmării valabilităţii acestora. 

 
(3) Validarea certificatelor, calificărilor 
/autorizărilor de calificare (în cazul în care este 
aplicabil) şi autorizaţiilor acordate de către 
autorităţile aeronautice ale altor state-membre JAA, 
în conformitate cu cerinţele JAR-FCL şi procedurilor 
corespunzătoare, se efectuează fără nici o 
formalitate. 
 
(4) Certificatul de validare nu poate avea un 
termen de valabilitate mai mare decât termenul de 
valabilitate al certificatului/calificării original şi nu 
mai mare de un an. 
 
RAC-APL 0620 Validarea certificatelor, 

calificărilor şi autorizaţiilor de 
pilot de avion 

 
Validarea certificatelor, calificărilor şi 

autorizaţiilor de pilot de avion se efectuează în 
conformitate cu cerinţele JAR-FCL 1.015 şi Anexa 
1 la JAR-FCL 1.015 (cu excepţia certificatelor 
indicate în p. (3) RAC-APL 0615).  
 
 
 
 

RAC-APL 0625 Validarea certificatelor, 
calificărilor şi autorizaţiilor de 
pilot de helicopter 

 
Validarea certificatelor, calificărilor şi 

autorizaţiilor de pilot de helicopter se efectuează în 
conformitate cu cerinţele JAR-FCL 2.015 şi Anexa 
1 la JAR-FCL 2.015 (cu excepţia certificatelor 
indicate în p.(3) RAC-APL 0615). 
 
RAC-APL 0630 Validarea certificatelor, 

calificărilor şi autorizaţiilor de 
inginer navigant 

 
 Validarea certificatelor, calificărilor şi 
autorizaţiilor de inginer navigant se efectuează în 
conformitate cu cerinţele JAR-FCL 4.015 şi Anexa 
1 la JAR-FCL 4.015. (cu excepţia certificatelor 
indicate în p.(3) RAC-APL 0615). 
 
RAC-APL 0635 Validarea certificatelor, 

calificărilor şi autorizaţiilor de 
navigator aerian 

 
 Certificate, calificări şi autorizaţii de navigator 
aerian, acordate de către autorităţile aeronautice 
civile ale altor state pot fi recunoscute valabile, 
conform condiţiilor AAC RM, pentru executarea 
zborurilor (cu excepţia celor de instructor) pe 
aeronavele înmatriculate în Republica Moldova. În 
scopul validării certificatului, calificării şi autorizaţii, 
deţinătorul va efectua următoarele: 

 
(1) va executa ca şi în cazul testului de 
îndemânare, cerinţele RAC-APL 0125 privind 
revalidarea calificării de tip referitoare la drepturile 
certificatului respectiv; 

 
(2) va susţine examenul teoretic la AAC RM 
privind cunoaşterea secţiunilor respective ale RAC-
APL şi JAR-OPS-1 sau JAR-OPS-2, corespunzător 
(vezi AMC-FCL 1.005 şi 1.015 sau AMC-FCL 2.005 
şi 2.015, corespunzător); 

 
(3) va susţine examenul teoretic la AAC RM la 
limba engleză în conformitate cu punctul (3) RAC-
APL 0100; 
 
(4) va dispune de certificatul medical valabil de 
Clasa 1, acordat în conformitate cu RAC-APL3; 
 
(5) va corespunde cerinţelor faţă de experienţă 
expuse în coloana (2) din următorul tabel, 
executarea cărora este necesară pentru validarea 
valabilităţii certificatului cu condiţiile indicate în 
coloana (3): 
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Certificat deţinut Experienţa. Total ore de zbor Condiţii de validare 
(1) (2) (3) 

Navigator aerian >1500 ore ca navigator aerian pe 
aeronave în transport aerian 
comercial 

Transport aerian comercial, pe 
aeronave ca navigator aerian 

Navigator aerian >1000 ore ca navigator aerian pe 
aeronave, în transport aerian 
necomercial 

Transport aerian necomercial pe 
aeronave, ca navigator aerian 

RAC-APL 0640 Validarea certificatelor, 
calificărilor şi autorizaţiilor de 
piloţi de planoare şi baloane 
libere 

 
În scopul validării certificatelor, calificărilor şi 
autorizaţiilor, candidatul va satisface următoarele 
cerinţe: 
 
(1) va dispune de certificatul medical valabil de 
Clasa 2, acordat în conformitate cu RAC-APL 3; 
 
(2) va susţine la AAC RM examenul teoretic la 
legislaţia aeronautică naţională; 
 
(3) va susţine testul de îndemânare în volumul 
necesar pentru acordarea iniţială a certificatului şi 
calificării corespunzătoare cu examinatorul 
autorizat de către AAC RM 
 
RAC-APL 0645 Validarea certificatelor, 

calificărilor şi autorizaţiilor de 
însoţitor de bord  

 
În scopul validării certificatelor, calificărilor şi 
autorizaţiilor, candidatul va satisface următoarele 
cerinţe: 
 
(1) va dispune de certificatul medical valabil de 
Clasa 3 acordat în conformitate cu JAR-FCL 
3/RAC-APL 3; 
 
(2) va susţine la AAC RM examenul teoretic la 
legislaţia aeronautică naţională; 
 
(3) va susţine testarea practică (specimenul 
este prezentat în Secţiunea 3 Anexa 12 la RAC-
APL); 
 
RAC-APL 0650 Validarea certificatelor, 

calificărilor şi autorizaţiilor de 
operator de bord  

 
În scopul validării certificatelor, calificărilor şi 

autorizaţiilor, candidatul va satisface următoarele 
cerinţe: 

 
(1) va dispune de certificatul medical valabil de 
Clasa 3 acordat în conformitate cu JAR-FCL 
3/RAC-APL 3; 
 
(2) va susţine la AAC RM examenul teoretic la 
legislaţia aeronautică naţională; 

(3) va susţine testarea practică (specimenul 
este prezentat în Secţiunea 3 Anexa 13 la RAC-
APL); 
 
RAC-APL 0653 Validarea certificatelor, 

calificărilor şi autorizaţiilor de 
controlori trafic aerian 

În scopul validării certificatului, calificării şi 
autorizaţii, deţinătorul va efectua următoarele: 
 
(1) va dispune de certificatul medical valabil de 
Clasa 1, acordat în conformitate cu RAC-APL3; 
(2) va susţine la AAC RM examenul teoretic la 
legislaţia aeronautică naţională; 
(3) va susţine pregătirea practică prealabilă în 
Unitate de trafic aerian, în conformitate cu 
programul a unităţii de trafic aerian aprobat, sub 
conducerea OJTI; 
(4) va susţine pregătirea practică în Unitate de 
trafic aerian, în conformitate cu programul a unităţii 
de trafic aerian aprobat, sub conducerea OJTI; 
(5) va susţine testarea practică sub controlul 
Examinatorului ATC autorizat de către AAC RM, 
care include şi examinarea orală pe care 
examinatorul o poate cere. 
 
RAC-APL 0655 Procedura de validare a 

certificatelor, calificărilor şi 
autorizaţiilor 

 
 În scopul validării certificatelor şi calificărilor 
şi autorizaţiilor, acordate de către autorităţile 
aeronautice civile ale altor state-membre OACI, 
candidatul va prezenta către AAC RM următoarele 
documente: 
(1) cererea pentru recunoaşterea certificatului 
şi calificării (specimenul este prezentat în Secţiunea 
1 Anexa 16 la RAC-APL). 
(2) certificatul valabil cu calificările valabile, 
care urmează a fi validate. 
(3) rezultatele susţinerii examenelor teoretice 
în conformitate cu cerinţele RAC-APL 0620 – 0653 
(specimenul este prezentat în Anexa 3 la RAC-
APL). 
(4) rezultatele testului de îndemânare/testării 
practice în conformitate cu cerinţele RAC-APL 0620 
– 0653 (vezi anexele corespunzătoare în 
conformitate cu tipul de certificat). 
(5) certificatul medical de clasa 
corespunzătoare acordat în conformitate cu JAR-
FCL 3/RAC-APL 3. 
(6) documentul ce confirmă achitarea serviciilor 
AAC RM, în conformitate cu tarifele stabilite. 
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CAPITOLUL 11 ÎNLOCUIREA CERTIFICATELOR/AUTORIZAŢIILOR, ACORDATE DE CĂTRE 
AUTORITĂŢILE AERONAUTICE CIVILE ALE ALTOR STATE-MEMBRE OACI 

 
RAC-APL 0660 Cerinţe faţă de candidat 
 

Candidatul care solicită înlocuirea 
certificatului/autorizaţii, acordate de către autoritate 
aeronautică civilă ale unui stat-membru OACI cu 
certificatul/autorizaţie Republicii Moldova va 
dispune de următoarele: 
 
(1) certificatul corespunzător valabil, care 
urmează a fi înlocuit; 
 
(2) calificările corespunzătoare valabile, care 
urmează a fi inlocuite; 
 
(3) carnetul de zbor perfectat corespunzător 
(în cazul în care este aplicabil); 
 
(4) certificatul medical de clasa 
corespunzătoare acordat în conformitate cu RAC-
APL 3; 
 
RAC-APL 0665 Înlocuirea certificatului / 

autorizaţii, acordate de către 
autoritate aeronautică civilă 
ale statelor-membre JAA, în 
conformitate cu cerinţele JAR-
FCL  

 
Substituirea certificatului se efectuează conform 

următoarei proceduri: 
 
(1) După ce candidatul a prezentat cererea 
către AAC RM (Anexa 2) şi originalul certificatului 
cu calificările, care urmează a fi substituite, 
persoana responsabilă de ţinerea lucrărilor de 
secretariat a Secţiei expediază o solicitare 
(Secţiunea 3 Anexa 16) către Autorităţile 
aeronautice civile din statul-emitent al certificatului 
în scopul confirmării datelor conţinute în certificat.  

 
(2) Suplimentar, acesta va solicita de la 
Autorităţile aeronautice civile ale statului-emitent a 
certificatului, informaţia corespunzătoare privind 
autorizarea, referitoare la solicitant şi care va 
include următoarele: 
 
(a) date privind toate certificatele şi calificările 

acordate, inclusiv certificatele anterioare, 
de exemplu cele militare; 

(b) formele ultimilor teste de îndemânare şi 
testări profesionale; 

(c) confirmarea susţinerii examenelor teoretice; 
(d) rapoartele privind examinarea medicală 

iniţială şi recentă (la solicitarea AMS); 
(e) confirmarea experienţei de zbor obţinute, 

necesare pentru acordarea certificatului.  
 
 

(3) După primirea confirmării Autorităţilor 
aeronautice civile a statului-emitent a certificatului, 
solicitantul va prezenta suplimentar carnetul de 
zbor perfectat corespunzător şi certificatul medical 
valabil de categoria corespunzătoare, în 
conformitate cu JAR-FCL 3/RAC-APL3.  

 
(4) După primirea rezultatului pozitiv ca urmare 
a expertizei documentaţiei prezentate, candidatului 
i se acordă certificatul corespunzător şi calificările 
Republicii Moldova.  

 
RAC-APL 0670 Substituirea certificatelor şi 

calificărilor acordate de către 
autorităţile împuternicite care 
nu sânt membre JAA, precum 
şi celor care nu au fost 
acordate în conformitate cu 
cerinţele JAR-FCL  

 
(1) Substituirea certificatelor şi calificărilor 
acordate de către autorităţile împuternicite care nu 
sînt membre JAA, precum şi celor care nu au fost 
acordate în conformitate cu cerinţele JAR-FCL şi 
procedurilor respective se efectuează doar în cazul 
prezenţei unui acord între Autorităţile aeronautice 
civile ale statului-emitent a certificatului şi AAC RM, 
bazat pe recunoaşterea reciprocă a certificatelor şi 
care asigură nivelul echivalent de securitate între 
cerinţele de instruire şi testare existente în statul-
emitent a certificatului şi Republica Moldova.  

 
(2) În scopul substituirii este necesar de a 
efectua următoarele: 

 
(a) executarea cerinţelor RAC-APL 0665, cu 

excepţia celor faţă de certificatul medical; 
(b) executarea cerinţelor de recunoaştere a 

certificatului şi calificărilor conţinute în 
RAC-APL 0620 – 0650 şi p. (2), (3), (4), (5), 
(6) RAC-APL 0655. 
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CAPITOLUL 12 RECUNOAŞTEREA EXPERIENŢEI DE ACTIVITATEA MILITARĂ 
  

RAC-APL 0675 Prevederi generale 
 
(1) Membrii echipajelor militare de zbor se pot 
adresa către AAC RM pentru a obţine certificate de 
personal navigant civil. Cunoştinţele, experienţa şi 
îndemânarea dobândite în activitatea de zbor 
militară vor fi luate în consideraţie la executarea 
cerinţelor prevăzute pentru acordarea certificatelor 
şi calificărilor civile, în conformitate cu prevederile 
prezentului capitol. 

 
(2) Piloţii de avioane sau helicoptere - membri 
ai echipajelor militare de zbor – nu pot obţine 
certificate ATPL până când aceştia nu vor satisface 
cerinţele JAR-FCL, prevăzute pentru tipul respectiv 
de certificat. 
 
RAC-APL 0680 Cerinţe prealabile pentru 

candidaţi 
 
 Membrii echipajelor militare de zbor, care 
solicită acordarea certificatului de personal navigant 
civil vor corespunde următoarelor cerinţe prealabile: 
 
(1) Vor dispune de certificatul care confirmă 
absolvirea cu succes a organizaţiei de pregătire 
militară de zbor respective. 
 
(2) Vor dispune de experienţă de zbor (ore de 
zbor) echivalentă experienţei de zbor, necesare 
pentru acordarea certificatului de personal navigant 
civil şi calificării corespunzătoare. 
 
RAC-APL 0685 Condiţii pentru candidaţii la 

acordarea certificatului de 
personal navigant civil şi 
calificărilor corespunzătoare 
care sânt calificaţi şi au 
experienţă de zbor pe tipurile 
de aeronave operate în aviaţia 
civilă 

 
(1) Membrii echipajelor militare de zbor care 
solicită acordarea certificatelor de personal 
navigant civil şi care dispun de calificarea şi 
experienţa de zbor pe tipurile de aeronave operate 
în aviaţia civilă vor corespunde următoarelor: 

 
(a) vor susţine examene teoretice conform 

cerinţelor pentru acordare iniţială a 
certificatului corespunzător şi calificării; 

(b) vor susţine testul de îndemânare ca şi în 
cazul acordării iniţiale a certificatului şi 
calificării. 

 
(2) În scopul acordării certificatului, candidatul 
va prezenta către AAC RM următoarele 
documente: 

 
 

 
 
(a) cererea corespunzătoare (specimenul este 

prezentat în Anexa 2 la RAC-APL); 
(b) 2 fotografii 4x5 cu capul descoperit; 
(c) documentul, care confirmă identitatea 

solicitantului (paşaport pentru călătoriile în 
străinătate); 

(d) certificatul de susţinere cu succes a 
pregătirii corespunzătoare în organizaţia de 
instruire militară de zbor; 

(e) rezultatele susţinerii examenelor teoretice 
(Specimenul este prezentat în Anexa 3 la 
RAC-APL); 

(f) rezultatele testului de îndemânare (vezi 
anexele corespunzătoare în dependenţă de 
tipul certificatului); 

(g) carnetul de zbor de membru al echipajului 
militar de zbor; 

(h) certificatul medical valabil de Clasa 
corespunzătoare, acordat în conformitate 
cu cerinţele JAR-FCL 3/RAC-APL 3; 

 
RAC-APL 0690 Condiţii pentru candidaţii la 

acordarea certificatului de 
personal navigant civil şi 
calificărilor corespunzătoare 
care sânt calificaţi şi au 
experienţă de zbor pe tipurile 
de aeronave care nu sânt 
operate în aviaţia civilă 

 
(1) Membrii echipajelor militare de zbor care 
solicită acordarea certificatelor de personal 
navigant civil şi care nu dispun de calificarea şi 
experienţa de zbor pe tipurile de aeronave operate 
în aviaţia civilă vor corespunde următoarelor 
cerinţe: 

 
(a) vor susţine în organizaţia de pregătire 

aprobată, un curs pentru acordarea 
calificării pentru zbor instrumental (în cazul 
în care este aplicabil); 

(b) vor susţine în organizaţia de pregătire 
aprobată, un curs MCC (în cazul în care 
este aplicabil); 

(c) vor susţine în organizaţia de pregătire 
aprobată, un curs pentru acordarea 
calificării pe tip de aeronavă, pe care se 
prevede susţinerea testului de îndemânare 
pentru acordarea certificatului şi calificării 
corespunzătoare; 

(d) vor susţine examenele teoretice în 
conformitate cu cerinţele pentru acordarea 
iniţială a certificatului corespunzător şi 
calificării; 

(e) vor susţine testul de îndemânare ca şi în 
cazul acordării iniţiale a certificatului şi 
calificării. 
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(2) În scopul acordării certificatului, candidatul 
va prezenta către AAC RM următoarele 
documente: 
 

(a) cererea corespunzătoare (specimenul este 
prezentat în Anexa 2 la RAC-APL); 

(b) 2 fotografii 4x5 cu capul descoperit; 
(c) documentul care confirmă identitatea 

solicitantului (paşaport pentru călătoriile în 
străinătate, buletin de identitate, permis de 
conducere); 

(d) certificatul de susţinere cu succes a 
instruirii corespunzătoare în organizaţia de 
instruire militară de zbor; 

(e) certificatul de susţinere cu succes a 
pregătirii corespunzătoare pentru 
acordarea calificării pentru zbor 
instrumental (în cazul în care este aplicabil; 

(f) certificatul de susţinere cu succes a 
pregătirii corespunzătoare MCC (în cazul în 
care este aplicabil); 

(g) certificatul de susţinere cu succes a 
pregătirii corespunzătoare pentru 
acordarea calificării de tip; 

(h) rezultatele susţinerii examenelor teoretice 
(Specimenul este prezentat în Anexa 3 la 
RAC-APL); 

(i) rezultatele testului de îndemânare (vezi 
anexele corespunzătoare în dependenţă de 
tipul certificatului); 

(j) carnetul de zbor de membru al echipajului 
militar de zbor; 

(k) certificatul medical valabil de Clasa 
corespunzătoare, acordat în conformitate 
cu cerinţele JAR-FCL 3/RAC-APL 3; 

 
(3)\ Membrii echipajelor militare de zbor care 
au obţinut certificate şi calificări de personal 
navigant civil vor satisface toate cerinţele privind 
revalidarea acestor certificate şi calificări, precum şi 
acordarea calificărilor suplimentare conform 
prevederilor RAC-APL referitoare la tipurile de 
certificate şi de calificări corespunzătoare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPAŢIUL LĂSAT LIBER ÎNTENŢIONAT 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPAŢIU LĂSAT LIBER INTENŢIONAT 
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CAPITOLUL 13 LIMITAREA, SUSPENDAREA, REVOCAREA ŞI REÎNNOIREA CERTIFICATELOR, 
CALIFICĂRILOR ŞI AUTORIZAŢIILOR 
ACORDAREA DUPLICATELOR 
 

 
RAC-APL 0695 Cazurile care provoacă 

limitarea, suspendarea sau 
revocarea a certificatelor, 
calificărilor și a autorizaţiilor 

 
(1) AAC RM limitează, suspendă sau revocă, 
după caz, un certificat de specialist aeronautic și 
calificările sau autorizaţiile asociate în următoarele 
situații, dar fără a se limita la acestea: 
 

(a) obținerea certificatului de specialist 
aeronautic, a calificării sau a autorizării 
prin falsificarea documentelor doveditoare 
depuse; 

(b) falsificarea carnetului de zbor; 
(c) falsificarea înregistrărilor din certificat sau 

din autorizaţie; 
(d) deţinătorul certificatului nu mai 

îndeplinește cerințele aplicabile ale RAC-
APL; 

(e) exercitarea privilegiilor asociate unui 
certificat, calificări sau unei autorizaţiei 
sub influența alcoolului sau a drogurilor; 

(f) neconformitatea cu cerințele operaționale 
aplicabile;  

(g) dovada unor practici neregulamentare sau 
a utilizării frauduloase a certificatului; sau 

(h) performanțe inacceptabile în orice fază a 
atribuțiilor și responsabilităților care îi revin 
unui examinator. 

 
(2) AAC RM poate de asemenea limita, 
suspenda sau revoca un certificat, o calificare sau 
o autorizare în urma unei solicitări scrise a 
deţinătorului certificatului sau autorizaţii. 
(3) Toate testele de îndemânare, verificările 
competenței sau testările practice desfășurate în 
timpul suspendării sau după revocarea unei 
autorizaţiei de examinator sunt nule. 

RAC-APL 0700 Condiţiile de reînnoire a 
certificatelor, calificărilor şi 
autorizaţiilor 

 
Decizia privind reînnoirea certificatelor, 

calificărilor şi autorizaţiilor va fi adoptată de către 
AAC RM în conformitate cu prevederile RAC-APL. 
Certificatul, calificarea sau autorizaţia pot fi 
reînnoite după ce au fost îndeplinite cerinţele 
RAC-APL referitoare la reînnoirea certificatului, 
calificării, autorizaţiei respectiv. 
 
 
 
 
 
 

 
RAC-APL 0705 Acordarea duplicatelor 

certificatelor 
 
(1) AAC RM acordă duplicate ale certificatelor 
în cazul în care acestea sunt pierdute, furate, 
distruse sau în cazul schimbării numelui 
deţinătorului de certificat. 
 
(2) Pentru obţinerea unui duplicat al 
certificatului solicitantul va prezenta către AAC RM 
următoarele documente: 
 

(a) cererea de acordare a duplicatului 
(specimenul este prezentat în Anexa 2 la 
RAC-APL); 

(b) 2 fotografii 4x5, cu capul descoperit; 
(c) documentul care confirmă pierderea, furtul 

certificatului (un buletin de la poliţie sau un 
proces-verbal de anchetare) sau 
certificatul distrus care nu poate fi utilizat; 

(d) copia buletinului de identitate (în cazul 
modificării numelui); 

 
RAC-APL 0707 Contestarea deciziilor 
 
(1) Contestarea deciziilor AAC RM adoptate 
în limitele competenţei stabilite în capitolul B al 
RAC-APL se efectuează prin depunerea cererii 
către Directorul AAC RM în termen de 30 zile de la 
data comunicării deciziei. 
 
(2) Cererile se examinează conform 
procedurii şi în termenii stabiliţi de legislaţie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPAŢIUL LĂSAT LIBER INTENŢIONAT 
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SECŢIUNEA C APROBAREA ORGANIZAŢIILOR DE PREGĂTIRE CARE OFERĂ PREGĂTIREA 
PERSONALULUI AERONAUTIC 

 
CAPITOLUL 1 CERINŢE FAŢĂ DE ORGANIZAŢIILE DE PREGĂTIRE CARE OFERĂ PREGĂTIREA 

PERSONALULUI AERONAUTIC 
 
RAC-APL 0710 Prevederi generale 
 
(1) Organizaţiile de pregătire care doresc sa 
ofere pregătirea personalului aeronautic pentru 
acordarea certificatelor şi a calificărilor 
corespunzătoare trebuie sa fie aprobate de AAC 
RM în conformitate cu cerinţele RAC-APL 0715. 
Activitatea  organizaţiilor sau facilităţilor de 
pregătire, alta decât cea prevăzută în RAC-APL 
0715, este obiectul altor reglementări stabilite de 
AAC RM. 
 
(2) Organizaţia sau facilitatea de pregătire are 
dreptul să desfăşoare numai acele genuri de 
pregătire pentru care aceasta a fost aprobată sau 
înregistrată în conformitate cu prevederile RAC-
APL şi numai în perioada de valabilitate a 
certificatului de aprobare. 
 
(3) În scopul stabilirii conformităţii cu cerinţele 
relevante din RAC-APL, organizaţia de pregătire 
acordă acces la întreaga bază materială, la toate 
aeronavele, documentele, evidenţele, datele, 
procedurile sau la alte materiale relevante pentru 
activitatea sa care constituie obiectul aprobării fie 
că este contractată fie că nu, oricărei persoane 
autorizate de AAC RM. 
 
(4) Toate cheltuielile legate de desfăşurarea 
procedurilor de aprobare, înregistrare sau 
supraveghere organizaţiilor de pregătire sunt 
suportate de solicitant. 
 
RAC-APL 0715 Cerinţe pentru aprobarea şi 

înregistrarea organizaţiilor de 
pregătire 

 
(1) Pregătirea piloţilor de avioane şi elicoptere 
trebuie să fie efectuată în organizaţii de pregătire 
aprobate în conformitate cu cerinţele JAR-FCL 
1.055 и JAR-FCL 2.055 corespunzător. 
 
(2) Pregătirea numai a piloţilor particulari de 
avioane şi elicoptere poate să fie efectuată în 
facilităţii de pregătire înregistrate conform JAR-
FCL 1.125 şi JAR-FCL 2.125 respectiv. 

 
(3) Pregătirea piloţilor de planoare şi baloane 
libere trebuie să fie efectuată în organizaţii de 
pregătire aprobate conform Secţiunii 1 Anexa 17 al 
RAC-APL. 
 
(4) Pregătirea inginerilor naviganţi se 
efectuează în organizaţii de pregătire aprobate în 
conformitate cu cerinţele JAR-FCL 4.005. 

(5) Pregătirea controlorilor de trafic aerian se 
efectuează în organizaţii de pregătire aprobate în 
conformitate cu cerinţele  Secţiunii 1 Anexa 17 al 
RAC-APL. 
 
RAC-APL 0718 Cerinţe faţă de programele 

de pregătire 
 
(1) Toate programele de pregătire şi 
modificările acestora vor fi aprobate de AAC RM 
 
(2) Programele de pregătire a candidaţilor 
pentru acordarea certificatului de pilot particular se 
vor conforma cerinţelor JAR-FCL 1.125 şi/sau 
2.125. 
 
(3) Programele de pregătire teoretică şi de 
zbor a candidaţilor pentru acordarea certificatului 
de pilot comercial vor corespunde cerinţelor JAR-
FCL 1.160 şi/sau 2.160 şi JAR-FCL 1.165 şi/sau 
2.165 respectiv. 
 
(4) Programele de pregătire teoretică şi de 
zbor a candidaţilor pentru acordarea certificatului 
de pilot de linie vor corespunde cerinţelor JAR-
FCL 1.285 şi/sau 2.285 şi JAR-FCL 1.290 şi/sau 
2.290 respectiv. 
 
(5) Programele de pregătire teoretică şi de 
zbor a candidaţilor pentru acordarea certificatului 
de inginer navigant vor corespunde cerinţelor JAR-
FCL 4.160 şi 4.165. 
 
(6) Programele de pregătire teoretică şi de 
zbor a candidaţilor pentru acordarea certificatului 
de navigator vor corespunde cerinţelor RAC-APL 
0100 şi 0105 Capitolul 4. 
 
(7) Programele de pregătire teoretică şi 
practică a candidaţilor pentru acordarea  
certificatului de însoţitor de bord vor corespunde 
cerinţelor RAC-APL 0325 Capitolul 6. 
 
(8) Programele de pregătire teoretică şi 
practică a candidaţilor pentru acordarea 
certificatului de operator de bord vor corespunde 
cerinţelor RAC-APL 0395 Capitolul 7. 
 
(9) Programele de pregătire teoretică şi 
practică a candidaţilor pentru acordarea 
certificatului de controlor trafic aerian vor 
corespunde cerinţelor EATMP Human Resources 
Team (2001b)-T3. Guidelines for Common Core 
Content and Training Objectives for Air Traffic 
Controllers Training (Phase I - Revised). 
HRS/TSP-002-GUI-01. Released issue. Edition 
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2.0. Brussels: EUROCONTROL şi. EATMP 
Human Resources Team (2000 b)-T14. Guidelines 
for Common Core Content and Training Objectives 
for Air Traffic Controllers Training (Phase II). 
HUM.ET1.ST05.1000-GUI-02. Released issue. 
Edition 1.0. Brussels: EUROCONTROL 
 
(10) Programele de pregătire teoretică şi de 
zbor a candidaţilor pentru acordarea calificării 
pentru zbor instrumental vor corespunde cerinţelor 
JAR-FCL 1.195 şi/sau 2.195 şi JAR-FCL 1.205 
şi/sau 2.205 respectiv. 
 
(11) Programele de pregătire teoretică şi de 
zbor a candidaţilor pentru acordarea calificărilor pe 
tip sau categorie de aeronave vor corespunde 
cerinţelor JAR-FCL 1.261, 2.261, 4.261, RAC-APL 
0130 Capitolul 4, punctul (2), (3) RAC-APL 0345 
Capitolul 6, punctul (2), (3) RAC-APL 0410 
Capitolul 7 respectiv. 
 
(12) Programele de pregătire pentru 
cooperarea în echipaj multiplu (MCC) pentru 
acordarea calificării pe tip de aeronavă multipilot 
vor corespunde cerinţelor JAR-FCL 1.261 (d), 
2.261(d), 4.261(d), punctului (3) RAC-APL 0130 
Capitolul 4 respectiv. 
 
(13) Programele candidaţilor pentru acordarea 
calificării de instructor de zbor (FI) vor corespunde 
cerinţelor JAR-FCL 1.340 şi/sau 2.340. 
 
(14) Programele seminarelor periodice de 
actualizare a deprinderilor instructorilor de zbor vor 
corespunde cerinţelor AMC FCL 1.355(a) (2) şi 
2.355(a) (2). 
 
(15) Programele de pregătire a candidaţilor 
pentru acordarea calificării de instructor pentru 
calificare pe tip (TRI) vor corespunde cerinţelor 
AMC FCL 1.365 sau 2.365, sau 4.365, RAC-APL 
0165 Capitolul 4, RAC-APL 0370 Capitolul 6, 
RAC-APL 0425 Capitolul 7 respectiv. 
 
(16) Programele de pregătire a candidaţilor 
pentru acordarea calificării de instructor pentru 
calificare pe clasă (CRI) vor corespunde cerinţelor 
JAR-FCL 1.380. 
 
(17) Programele de pregătire a candidaţilor 
pentru acordarea calificării de instructor pentru 
zbor instrumental (IRI) vor corespunde cerinţelor 
JAR-FCL 1.395(b) şi/sau 2.395(b). 
 
(18) Programele de pregătire a  candidaţilor 
pentru acordarea/revalidarea calificării de 
instructor de zbor sintetic (SFI) vor corespunde 
cerinţelor JAR-FCL 1.410 sau 1.415, 2.410 sau 
2.415, 4.410 sau 4.415, RAC-APL 0180 sau 0185 
Capitolul 4 respectiv. 
 

(19) Programele de instruire a personalului 
aeronautic în domeniul cunoaşterii limbii engleze 
utilizată în radio-telefonie, trebuie să corespundă 
criteriilor holistice din Suplimentul 1 la Anexa 1 a 
Convenţiei privind Aviaţia Civilă Internaţionale, 
precum şi celei mai avantajoase practici privind 
instruirea lingvistică, descrisă în „Manual on the 
implementation of ICAO Language Proficiency 
Requirements” (Doc. 9835). 
 
RAC-APL 0720 Documente de aprobare 
 
(1) Documentul de aprobare acordat de AAC 
RM organizaţiilor de pregătire care permite 
efectuarea pregătirii, prevăzute în punctele (1), (3), 
(4) şi (5) RAC-APL 0715, constituie Certificatul de 
aprobare a organizaţiei de pregătire (specimenul 
este prezentat în Secţiunea 3 Anexa 17 la RAC-
APL). 
 
(2) Documentul de înregistrare acordat de 
AAC RM facilităţilor de pregătire care permite 
efectuarea pregătirii prevăzute în punctul (2) RAC-
APL 0715, constituie Atestatul de înregistrare 
(specimenul este prezentat în Secţiunea 4 Anexa 
17 la RAC-APL). 
 
(3) Termenul de valabilitate al Certificatul de 
aprobare a organizaţiei de pregătire este de 12 
luni. 
 
(4) Atestatul de înregistrare al facilităţii de 
pregătire este valabil până la momentul când 
deţinătorul Atestatului de înregistrare va informa 
AAC RM despre sistarea activităţii sale sau AAC 
RM va depista că pregătirea nu se petrece în 
siguranţă şi/sau nu corespunde cerinţelor JAR-
FCL. 
 
RAC-APL 0725 Schimbările aduse 

organizaţiilor de pregătire 
 
(1) Orice schimbare care afectează: 

(a) sfera certificatului de aprobare a 
organizaţiei de pregătire sau condiţiile 
de aprobare ale unei organizaţii de 
pregătire ; sau 

(b) oricare dintre elementele sistemului de 
management al organizaţiei de 
pregătire enumerate mai jos: 
(i) responsabilităţi şi răspunderi clar 

definite pentru întreaga 
organizaţie de pregătire, inclusiv 
răspunderea directă în materie de 
siguranţă a cadrului de conducere 
responsabil; 

(ii) o descriere a filozofiilor şi 
principiilor generale ale 
organizaţiei de pregătire în materie 
de siguranţă, denumite generic 
politica de siguranţă; 
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necesită aprobarea prealabilă a AAC RM. 
(2) Pentru orice schimbări care necesită o 
aprobare prealabilă, în conformitate cu RAC-APL 
0725(1), organizaţia de pregătire solicită şi obţine 
o aprobare din partea AAC RM. Cererea se face 
înainte ca orice astfel de schimbare să aibă loc, 
pentru a permite AAC RM să determine 
menţinerea conformităţii cu RAC-APL 0715 şi să 
modifice, dacă este necesar, certificatul 
organizaţiei şi condiţiile de aprobare la acesta. 
 
(3) Organizaţia de pregătire furnizează AAC 
RM orice documentaţie relevantă. 
 
(4) Schimbarea se realizează numai la 
primirea aprobării oficiale a AAC RM. 
 
(5) În timpul acestor schimbări, organizaţia de 
pregătire îşi desfăşoară activitatea în condiţiile 
prevăzute de AAC RM, după caz. 
 
(6) Toate schimbările care nu necesită o 
aprobare prealabilă se gestionează şi se notifică 
către AAC RM. 
 
RAC-APL 0730 Supravegherea permanentă a 

organizaţiilor de pregătire 
 
(1) Supravegherea permanentă este 
responsabilitatea AAC RM. Aceasta include în sine 
procesul de aprobare a organizaţiei de pregătire, 
supravegherea permanentă a activităţii 
organizaţiei de pregătire după acordarea aprobării, 
aducerea schimbărilor organizaţiei de pregătire şi 
revalidarea valabilităţii certificatului de aprobare. 
Scopul activităţii de supraveghere consistă în 
asigurarea funcţionării organizaţiei de pregătire în 
cadrul condiţiilor confirmării sale. Sarcinile 
supravegherii permanente sunt efectuate de către 
inspectorii AAC RM, numiţi de către Directorul 
AAC RM prin ordin. 
 
(2) AAC RM trebuie să verifice: 

(a) conformitatea organizaţiilor de pregătire cu 
cerinţele aplicabile înainte de a elibera un 
certificat de Aprobare a organizaţiei de 
pregătire; 

(b) menţinerea conformităţii organizaţiilor de 
pregătire, pe care le-a aprobat, cu 
cerinţele aplicabile; 

(c) aplicarea măsurilor de siguranţă adecvate 
dispuse de AAC RM. 

(3) Această verificare trebuie: 
(a) să fie susţinută de o documentaţie 

concepută în mod specific pentru a furniza 
personalului responsabil cu 
supravegherea siguranţei îndrumări 
privind exercitarea funcţiilor sale; 

(b) să furnizeze organizaţiilor de pregătire în 
cauză rezultatele activităţii de 
supraveghere a siguranţei; 

(c) să se bazeze pe audituri şi inspecţii, 
inclusiv inspecţii neanunţate;  

(4) Sfera supravegherii definită la punctele (1) 
şi (2) trebuie să ţină seama de rezultatele 
activităţilor de supraveghere anterioare şi de 
priorităţile în materie de siguranţă. 
 
(5) AAC RM trebuie să colecteze şi să 
prelucreze orice informaţie considerată utilă pentru 
supraveghere, inclusiv inspecţiile neanunţate. 
 
(6) AAC RM trebuie să instituie şi să menţină 
un program de supraveghere care să cuprindă 
activităţile de supraveghere prevăzute la punctele 
(1)-(5). 
 
(7) Pentru organizaţiile de pregătire aprobate 
de AAC RM, programul de supraveghere trebuie 
elaborat ţinând cont de natura specifică a 
organizaţiei, de complexitatea activităţilor sale, de 
rezultatele activităţilor anterioare de certificare 
şi/sau de supraveghere şi trebuie să se bazeze pe 
evaluarea riscurilor asociate. Programul trebuie să 
includă, în cadrul fiecărui ciclu de planificare a 
supravegherii: 

(a) audituri şi inspecţii, inclusiv inspecţii 
neanunţate, după caz; şi 

(b) întâlniri stabilite între cadrul de conducere 
responsabil şi AAC RM, pentru a se 
asigura că ambele părţi rămân informate 
cu privire la aspectele importante. 

(8) Programul de supraveghere include 
evidenţe ale datelor la care trebuie să aibă loc 
audituri, inspecţii şi întâlniri şi ale datelor la care s-
au derulat respectivele audituri, inspecţii şi întâlniri. 
 
RAC-APL 0735 Cerinţe pentru revalidarea 

termenului de valabilitate al 
Certificatului de aprobare a 
organizaţiei de pregătire 

 
(1) Termenul de valabilitate al Certificatului de 
aprobare a organizaţiei de pregătire va fi revalidat 
numai în cazul în care: 

(a) pe parcursul efectuării procedurilor de 
supraveghere permanentă prevăzute la 
RAC-APL 0730 organizaţie de pregătire a 
demonstrat AAC RM că respectă condiţiile 
pentru aprobare; 

(b) este efectuată procedura de revalidare a 
validităţii Certificatului de aprobare al 
organizaţiei de pregătire în conformitate cu 
RAC-APL0795. 

 
RAC-APL 0740 Limitarea, suspendarea sau 

revocarea certificatului de 
aprobare organizaţiei de 
pregătire 

 
(1) AAC RM în materie de supraveghere în 
conformitate cu RAC-APL 0730 dispune de un 
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sistem de analiză a constatărilor sub raportul 
semnificaţiei lor în materie de siguranţă. 
 
(2) Constatarea de nivel 1 se eliberează de 
către AAC RM atunci când se constată orice 
neconformitate semnificativă cu cerinţele aplicabile 
din RAC-APL, cu procedurile şi manualele 
organizaţiei de pregătire sau cu condiţiile unei 
aprobări sau ale unui certificat, care reduce nivelul 
de siguranţă sau periclitează grav siguranţa 
zborului. 
Constatările de nivel 1 includ: 
 

(a) neacordarea accesului autorităţii 
competente la baza materială a 
organizaţiei, după cum se prevede la 
RAC-APL 0710(3), în timpul programului 
normal de lucru şi după două solicitări 
scrise; 

(b) obţinerea sau menţinerea valabilităţii 
certificatului organizaţiei prin falsificarea 
documentelor doveditoare depuse; 

(c) dovada unor practici neregulamentare sau 
a utilizării frauduloase a certificatului 
organizaţiei; şi 

(d) lipsa unui cadru de conducere responsabil. 
 

(3) Constatarea de nivel 2 se eliberează de 
către AAC RM atunci când se detectează orice 
neconformitate cu cerinţele aplicabile din RAC-
APL, cu procedurile şi manualele organizaţiei de 
pregătire sau cu condiţiile unei aprobări, care ar 
putea reduce nivelul de siguranţă sau ar putea 
periclita siguranţa zborului. 
 
(4) Când se face o constatare în cursul 
supravegherii sau prin orice alte mijloace, AAC 
RM, fără a aduce atingere nici unei măsuri 
suplimentare impuse de RAC-APL, comunică 
respectiva constatare în scris organizaţiei de 
pregătire şi solicită acţiuni corective pentru 
soluţionarea neconformităţii (neconformităţilor) 
identificate. 
 
(5) În cazul constatărilor de nivel 1, AAC RM 
ia măsuri imediate şi adecvate pentru a interzice 
sau pentru a limita activităţile şi, dacă este cazul, 
ia măsuri în vederea revocării certificatului sau a 
aprobării specifice sau în vederea limitării ori a 
suspendării sale complete sau parţiale, în funcţie 
de amploarea constatării de nivel 1, până când 
organizaţia a întreprins cu succes acţiuni 
corective. 
 
(6) În cazul constatărilor de nivel 2, AAC RM: 

(a) acordă organizaţiei de pregătire un termen 
pentru implementarea acţiunilor corective 
corespunzătoare naturii constatării, care, 

iniţial, nu depăşeşte în niciun caz trei luni. 
La finalul acestei perioade şi în funcţie de 
natura constatării, AAC RM poate prelungi 
perioada de trei luni sub rezerva existenţei 
unui plan satisfăcător de acţiuni corective, 
aprobat de AAC RM; şi  

(b) evaluează acţiunile corective şi planul de 
implementare propus de organizaţie de 
pregătire şi, dacă evaluarea 
concluzionează că acestea sunt suficiente 
pentru a soluţiona neconformitatea 
(neconformităţile), le acceptă. 

(7) În cazul în care o organizaţie de pregătire 
nu depune un plan de acţiuni corective acceptabil 
sau nu execută acţiunile corective în termenul 
acceptat sau prelungit de AAC RM, constatarea se 
transformă în constatare de nivel 1 şi se iau 
măsurile prevăzute la punctul 5.  
 
(8) AAC RM ţine evidenţa tuturor constatărilor 
pe care le-a făcut sau care i-au fost comunicate şi, 
după caz, a măsurilor executorii pe care le-a 
aplicat, precum şi a tuturor acţiunilor corective şi a 
datei încheierii acţiunilor întreprinse în legătură cu 
constatările. 
 
RAC-APL 0745 Contestarea deciziilor 
 
(1) Contestarea deciziilor AAC RM adoptate în 
limitele competenţei stabilite în capitolul C al RAC-
APL se efectuează prin depunerea cererii către 
Directorul AAC RM în termen de 30 zile de la data 
comunicării deciziei. 
 
(2) Cererile se examinează conform procedurii 
şi în termenii stabiliţi de legislaţie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPAŢIUL LĂSAT LIBER INTENŢIONAT 
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CAPITOLUL 2 PROCEDURI ADMINISTRATIVE, APLICATE LA APROBAREA SAU ÎNREGISTRAREA 
ORGANIZAŢIILOR SAU FACILITĂŢILOR DE PREGĂTIRE 

 
 
RAC-APL0750 Procedura de aprobare a 

organizaţiilor de pregătire 
 

(1) Procedura de aprobare a organizaţiilor de 
pregătire constă din următoarele etape: 

(a) înaintarea cererii de certificare şi 
documentelor anexate; 

(b) expertiza prealabilă a cererii de certificare 
şi documentelor anexate; 

(c) inspecţia organizaţiei de pregătire; 
(d) acordarea Certificatului de aprobare. 

 
RAC-APL 0755 Cerere de aprobare a 

organizaţiei de pregătire 
 
(1) Cererea pentru aprobarea organizaţiei de 
pregătire este completată pe formularul prezentat 
în Secţiunea 5 Anexa 17 la RAC-APL. 
 
(2) La cerere se anexează următoarele 
documente: 
 

(a) Declaraţia de conformitate (specimenul 
este prezentat în Secţiunea 6 Anexa 17 la 
RAC-APL); 

(b) Manualul de pregătire aprobat de AAC RM 
(c) Manualul operaţional (în cazul în care este 

aplicabil) aprobat de AAC RM; 
(d) Copiile contractelor şi acordurilor între 

solicitant şi agenţii de prestare a serviciilor 
necesare pentru efectuarea activităţii 
solicitate; 

(e) Planul şi descrierea încăperilor utilizate în 
procesul de pregătire. 

 
RAC-APL 0760 Cererea de înregistrare a 

facilităţii de pregătire 
Cererea de înregistrare a facilităţii de pregătire va 
fi completată pe un formular prezentat în 
Secţiunea 7 Anexa 17 la RAC-APL. 

 
RAC-APL 0765 Termene de depunere a 

cererilor 
 
(1) Cererea este considerată primită din 
momentul prezentării tuturor documentelor 
necesare. 
 
(2) Cererea de aprobare organizaţiei de 
pregătire şi documentaţia anexată la aceasta vor fi 
prezentate către AAC RM cu cel puţin 60 de zile 
până la data planificată de începere a activităţii de 
pregătire. 
 
(3) Cererea de aducere a schimbărilor 
organizaţiei de pregătire va fi prezentată către 
AAC RM cu cel puţin 30 de zile până la data 
planificată de aplicare a modificării. 

 
(4) Cererea de revalidare a termenului de 
valabilitate a certificatului de aprobare va fi 
prezentată către AAC RM cu cel puţin 30 de zile 
până la data expirării termenului stabilit. 
 
(5) Cererea de înregistrare a facilităţii de 
pregătire va fi prezentată către AAC RM cu cel 
puţin 20 de zile până la data planificată de 
începere a activităţii de pregătire. 
 
RAC-APL 0770 Procedura de expertiza 

prealabilă a cererii de 
aprobare 

 
(1) După primirea cererii, AAC RM efectuează 
expertiza prealabilă a documentaţiei anexate. La 
expertiza prealabilă AAC RM se convinge că 
datele organizaţiei de pregătire prevăzute şi 
descrise de către solicitantul în cerere şi 
documentele anexate corespund cerinţelor RAC-
APL 0715, în dependenţă de tipul pregătirii 
solicitate. 
 
(2) În cazul depistării oricăror neconformităţi 
AAC RM notifică solicitantul în scris despre 
acestea şi suspendă procedura de aprobare până 
la înlăturarea neconformităţilor depistate. 
 
(3) După încheierea expertizei prealabile AAC 
RM notifică solicitantul despre trecerea la etapa ei 
ulterioară. În acest scop AAC RM, conform 
coordonării cu solicitantul, stabileşte ora şi data 
efectuării inspecţiei sistemului de pregătire 
didactică. 
 
RAC-APL 0775 Proceduri de aprobare a 

programelor de pregătire 
 

(1) Cererea pentru aprobarea programului de 
pregătire este completată pe formularul prezentat 
în Secţiunea 8 Anexa 17 sau în Secţiunea 9 Anexa 
17 la RAC-APL (pentru programul de pregătire în 
vederea acordării calificării de tip sau categorie). 
 
(2) La cerere se anexează respectiv 
programul de pregătire. 
 
(3) Programul de pregătire va fi examinat pe 
parcurs de 15 zile din ziua depunerii cererii. 
 
(4) În cazul în care programul prezentat se 
conformează cerinţelor aplicate, acesta este 
aprobat de către Vicedirectorul control şi 
supravegherea siguranţei aeronautice al AAC RM 
(5) În cazul în care programul prezentat nu 
corespunde cerinţelor aplicate acesta va fi restituit 
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solicitantului cu notificarea scrisă despre cauzele 
refuzului de aprobare. 
 
RAC-APL 0780 Procedura de inspecţie a 

organizaţiei de pregătire 
 
(1) Inspecţia organizaţiei de pregătire, în 
cadrul procedurii de aprobare, supravegherii 
permanente, introducerii schimbărilor sau 
revalidării termenului de valabilitate al certificatului 
de aprobare se efectuează în conformitate cu 
raportul privind inspecţia (check-list), specimenul 
căruia este prezentat în Anexa 17 la RAC-APL 
Secţiunea 10 pentru organizaţiile prevăzute în 
RAC-APL 0715(1) şi Secţiunea 11 pentru celelalte 
cazuri. 
 
(2) Rezultatele inspecţiei şi recomandările se 
întocmesc în formă de proces verbal, semnat de 
către inspectorii AAC RM. 
 
RAC-APL 0785 Procedura de luare a deciziei 

privind acordarea sau refuzul 
de acordare a Certificatului 
de aprobare a organizaţiei de 
pregătire 

 
(1) Directorul al AAC RM ia decizia privind 
acordarea sau refuzul de acordare a certificatului 
de aprobare în baza propunerilor prezentate în 
procesul verbal. 
 
(2) În cazul în care se ia decizia privind 
acordarea certificatului de aprobare, Directorul al 
AAC RM de asemenea ia decizia privind genurile 
de pregătire autorizate şi restricţiile acestuia. 
Certificatul de aprobare va fi semnat de către 
Directorul al AAC RM 
 
(3) În cazul în care se ia decizia privind refuzul 
de acordare a Certificatul de aprobare despre 
decizia de refuz şi motivele, în baza cărora 
aceasta a fost luată, solicitantul va fi notificat în 
scris pe parcursul a 5 zile din data luării deciziei. 

 
RAC-APL 0790 Procedura de supravegherea 

permanentă a organizaţiilor 
de pregătire 

 
(1) Supravegherea este efectuată prin 
inspecţiile în conformitate cu RAC-APL 0780. 
 
(2) Inspecţiile în cadrul efectuării 
supravegherii permanente a organizaţiilor de 
pregătire sunt desfăşurate atât în conformitate cu 
planul anual, aprobat de către Vicedirectorul 
control şi supravegherea siguranţei aeronautice al 
AAC RM, cât şi neanunţate, dar în toate cazurile 
nu mai rar de 2 ori pe an. 
(3) În cazul depistării anumitor deficienţe se aplic 

cerinţele RAC-APL 0740 şi RAC-APL 0810. 
 

RAC-APL 0795 Procedura de revalidarea 
certificatului de aprobare a 
organizaţiei de pregătire 

 
(1) Revalidarea termenului de valabilitate a 
certificatului de aprobare a organizaţiei de 
pregătire este efectuată după depunerea cererii 
(specimenul este prezentat în Secţiunea 5 Anexa 
17 la RAC-APL). 
 
(2) În baza cererii depuse de revalidare a 
termenului de valabilitate a Certificatului de 
aprobare a organizaţiei de pregătire, AAC RM 
efectuează inspecţie organizaţiei de pregătire 
conform prevederilor RAC-APL 0780. 
 
(3) Directorul al AAC RM ia decizia privind 
acordarea sau refuzul de acordare a certificatul de 
aprobare în baza propunerilor prezentate în 
procesul verbal. 
 
(4) După luarea deciziei privind revalidarea 
termenului de valabilitate a Certificatului de 
aprobare a organizaţiei de pregătire acesta va fi 
perfectat cu indicarea noului termen de valabilitate 
sub semnătura Directorului al AAC RM 
 
(5) Despre decizia privind refuzul de 
revalidarea termenului de valabilitate a 
Certificatului de aprobare a organizaţiei de 
pregătire AAC RM notifică solicitantul în scris pe 
parcursul a 5 zile din data luării acesteia. 
 
(6) În cazul în care termenul de valabilitate a 
certificatului de aprobare a organizaţiei de 
pregătire a expirat solicitantul trebuie să 
îndeplinească cerinţele RAC-APL 0750. 
 
RAC-APL 0800 Procedura de aducere 

schimbărilor organizaţiilor 
de pregătire 

 
(1) Schimbările aduse organizaţiilor de 
pregătire pot fi făcute la rugămintea solicitantului 
şi/sau la decizia AAC RM Acestea pot include 
extinderea sau limitarea genurilor activităţii de 
pregătire, prevăzute în a certificatul de aprobare. 
 
(2) Pentru aducerea schimbărilor organizaţiei 
de pregătire cererea (specimenul este prezentat în 
Secţiunea 12 Anexa 17 la RAC-APL) va fi 
prezentată în termenele prevăzute în RAC-APL 
0765(3) şi examinată conform prevederilor RAC-
APL 0775, 0780 şi 0785. 
 
(3) Despre decizia privind schimbărilor aduse 
organizaţiei de pregătire AAC RM notifică în scris 
organizaţia de pregătire pe parcursul a 5 zile din 
data luării acesteia. 
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RAC-APL 0805 Proceduri de înregistrare a 
facilităţilor de pregătire 

 
(1) Procedura de înregistrare a facilităţilor de 
pregătire cuprinde următoarele etape: 
 

(a) depunerea cererii; 
(b) expertiza cererii; 
(c) înregistrarea a facilităţii de pregătire şi 

acordarea Atestatului de înregistrare. 
 

(2) După primirea cererii AAC RM efectuează 
expertiza acesteia privind conformarea cerinţelor 
indicate în Anexa 2 la JAR-FCL 1.125 şi/sau 
2.125. 
 
(3) Decizia privind refuzul de înregistrare sau 
de înregistrare a facilităţii de pregătire şi acordare 
a Atestatului de înregistrare va fi luată de către 
Directorul al AAC RM în baza propunerilor 
prezentate în raportul privind efectuarea expertizei 
cererii. 
 
(4) Atestatul de înregistrare va fi semnat de 
către Directorul al AAC RM 
 
(5) Decizia privind refuzul de înregistrare a 
facilităţii de pregătire şi motivele în baza cărora 
aceasta a fost luată va fi notificată în scris 
solicitantului pe parcursul a 5 zile din data luării ei. 
 
RAC-APL 0810 Procedura de suspendarea, 

limitarea sau revocarea 
certificatului de aprobare 
organizaţiei de pregătire 

 
(1) Decizia de suspendare, limitarea sau 
revocarea certificatului de aprobare organizaţiei de 
pregătire se ia de către Directorul al AAC RM în 
baza procesului verbal ca urmare a inspecţiei, 
investigaţiilor sau controlului efectuate în cadrul 
desfăşurării supravegherii permanente. 
 
(2) În caz dacă în procesul supravegherii 
permanente vor fi depistate constatări 
corespunzătoare criteriilor RAC-APL 0740(2)(7) şi 
va fi stabilită necesitatea de limitare sau revocare 
a Certificatului organizaţiei de pregătire, AAC RM 
notifică organizaţia de pregătire, în formă scrisă, 
despre sancţiunile pretinse. În notificare trebuie să 
fie indicate următoarele date: 
 

(a) constatări, în baza cărora acţiunea 
respectivă este întreprinsă; 

(b) orice acţiuni intermediare, ca 
corespondenţa sau consultarea, 
întreprinse de AAC RM pentru 
soluţionarea problemelor controversate; şi 

(c) cu excepţia cazurilor specificate în punctul 
(3), informaţia privind acordarea a 30 zile 
pentru contestarea deciziilor în 
corespundere cu RAC-APL 0745(1). 

(3) Dacă în procesului supravegherii 
permanente vor fi descoperite constatări 
corespunzătoare criteriilor RAC-APL 0740(2)(7), 
precum şi dacă va fi stabilit că acestea 
influenţează sau ar putea influenţa siguranţa 
efectuării zborurilor, organizaţia de pregătire va fi 
notificată, în formă scrisă, despre suspendarea 
imediată a validităţii certificatului de aprobare. 
Nnotificarea trebuie să conţină datele indicate în 
punctul (2). 
 
(4) Decizia de limitarea sau revocarea 
Certificatului de aprobare a organizaţiei de 
pregătire se ia pe parcursul a 30 de zile din data 
suspendării sale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPAŢIUL LĂSAT LIBER INTENŢIONAT 
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CAPITOLUL 3 APROBAREA ORGANIZAŢIILOR DE PREGĂTIRE STRĂINE 
RECUNOAŞTEREA SAU ACCEPTAREA DOCUMENTILOR DE APROBARE A 
ORGANIZAŢIILOR DE PREGĂTIRE STRĂINE 

 
RAC-APL 0815 Prevederi generale 
 
(1) Aprobarea organizaţiilor de pregătire 
străine sau recunoaşterea organizaţiilor de 
pregătire străine este efectuată în cazul în care 
este necesară pregătirea personalului aeronautic 
în aceste organizaţii de pregătire pentru acordarea 
certificatelor şi/sau calificărilor de către AAC RM 
 
(2) Aprobarea este efectuată conform cererii 
organizaţiei de pregătire străină. 
 
 
(3) Recunoaşterea sau acceptarea 
documentelor de aprobare a organizaţiilor de 
pregătire străine este efectuată conform cererii 
persoanelor fizice sau juridice interesate. 
 
(4) AAC RM emite ordin cu listele 
organizaţiilor de pregătire străine  aprobate, 
recunoscute si acceptate. Acest ordin va fi 
modificat anual pînă la data de 31 ianuarie. 
 
(5) Procedura de recunoaştere sau acceptare 
trebuie să fie executată pînă la începutul pregătirii. 
 
(6) Toate cheltuielile legate de procedura de 
aprobare, recunoaşterea sau acceptare sunt 
suportate de către solicitant. 
 
RAC-APL 0820 Aprobarea organizaţiilor de 

pregătire străine 
 
Organizaţiile de pregătire străine vor fi aprobate de 
către AAC RM conform cerinţelor Capitolului 1 şi 2 
Secţiunea C RAC-APL. 
 
RAC-APL 0825 Recunoaşterea sau 

acceptarea documentelor de 
aprobare ale organizaţiilor de 
pregătire străine 

 
(1) Documentele de aprobare ale 
organizaţiilor de pregătire aflate pe teritoriul 
statelor-membre ale Uniunii Europene, eliberate 
conform cerinţelor Regulamentului (UE) nr. 
1178/2011 al Comisiei, sunt recunoscute fără 
formalităţi. 
 
(2) Documentele de aprobare ale 
organizaţiilor de pregătire străine aflate înafara 
teritoriului UE sînt acceptate numai după ce baza 
normativă, condiţiile aprobării iniţiale şi ale 
supravegherii permanente stabilite se află în 

conformitate absolută cu Anexa 1 la Convenţia 
privind aviaţia civilă internaţională. 
 
RAC-APL 0830 Procedura de recunoaştere 

sau acceptare a 
documentelor de aprobare 
ale organizaţiilor de pregătire 
străine 

 
(1) Procedura de recunoaştere 

 
(a) persoana fizică sau juridică interesată 

trebuie să depună cererea de 
recunoaştere către AAC RM în formă 
liberă cu copia ataşată a documentului de 
aprobare al organizaţiei de pregătire.  

(b) pe baza cererii depuse şi a copiei 
documentului de aprobare AAC RM emite 
ordin de a introduce organizaţia de 
pregătire în lista celor acceptate şi 
aprobate.  
 

(2) Procedura de acceptare 
(a) persoana fizică sau juridică interesată 

trebuie să depună către AAC RM cerere în 
formă liberă cu copia documentului de 
aprobare a organizaţiei de pregătire. 

(b) pe baza cererii depuse şi a copiei 
documentului de aprobare AAC RM: 

(i) începe cooperarea cu AAC, care a 
emis documentul respectiv, pentru 
familiarizarea cu baza normativă, 
condiţiile aprobării iniţiale şi 
supravegherea permanentă. 

(ii) se convinge în corespunderea absolută 
a bazei normative, a condiţiilor 
aprobării iniţiale şi a supravegherii 
permanente, în conformitate cu Anexa1 
la Convenţia privind aviaţia civilă 
internaţională, prin examinarea 
raportului de USOAP al statului-
membru al OACI care au acordat acest 
document de aprobare. 

(c) pe baza rezultatului pozitiv AAC RM emite 
ordin de a introduce organizaţia de 
pregătire în lista celor acceptate. 

 
 
 

SPAŢIUL LĂSAT LIBER INTENŢIONAT 
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ANEXA 1 
LA RAC-APL 

 
 

SPECIMENE DE CERTIFICATE DE PERSONAL AERONAUTIC 
 
 
 
SECŢIUNEA - 1 
SPECIMEN CERTIFICATE DE MEMBRU AL ECHIPAJULUI DE CONDUCERE 
 
SECŢIUNEA - 2 
SPECIMEN DE CERTIFICAT DE NAVIGATOR AERIAN  
 
SECŢIUNEA - 3 
SPECIMEN DE CERTIFICAT DE PILOT DE PLANOR, BALON LIBER 
 
SECŢIUNEA - 4 
SPECIMEN DE CERTIFICAT DE DISPECEROPERAŢIUNI DE ZBOR 
 
SECŢIUNEA - 5 
SPECIMEN DE CERTIFICAT DE ÎNSOŢITOR DE BORD 
 
SECŢIUNEA – 6 
SPECIMEN DE CERTIFICAT DE OPERATOR DE BORD 
 
SECŢIUNEA - 7 
SPECIMEN DE CERTIFICAT DE CONTROLOR TRAFIC AERIAN STAGIAR 
 
SECŢIUNEA - 8 
SPECIMEN DE CERTIFICAT DE CONTROLOR TRAFIC AERIAN 
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Secţiunea 1 
Specimen de Certificat de membru al echipajului de conducere 
 
 
 
 

I Statul emitent 
State of issue 

REPUBLIC OF 
MOLDOVA 

 II Titlurile certificatelor, data emiterii iniţiale şi codul 
ţării 
Titles of licences, date of initial issue and country code 
ATPL(A), ………….., MD 

 XII Calificări vor fi revalidate 
Ratings to be revalidated  

 
Abrevieri 

Abbreviations used in this licence 

III 
Numărul 
certificatului 
Licence number 

MD/TA/0000 
IX Valabilitate: Acest certificat va fi reemis până la data de 

…………….. Privilegiile acestui certificat vor fi exercitate 
numai dacă deţinătorul are un certificat medical valabil.. În 
vederea identificării deţinătorul certificatului va prezenta un 
document de identitate cu poză. 
Validity: This licence is to be re-issued not later than 
…………… The privileges of this licence shall be exercised 
only if the holder has a valid medical certificate for the 
required privilege. A document containing a photo shall be 
carried for the purpose of identification of the licence holder. 

Clasa/tip/IR 
Class/type/IR 

Observaţii/Restricţii 
Remarks/restrictions 

ATPL 
MPL 
CPL 
PPL 
PIC 
CP 
IR 
ME 
SEP 
MEP 
TRI 
CRI 
FI 
(A) 
(H) 
R/T 
FEL 
TA 
CA 
PA 

Airline Transport Pilot Licence 
Multi-crew Pilot Licence 
Commercial Pilot Licence 
Private Pilot Licence 
Pilot-in-Command 
Co-pilot 
Instrument Rating 
Multi-Engine 
Single Engine Piston 
Multi-Engine Piston 
Type Rating Instructor 
Class Rating Instructor 
Flight Instructor 
Aircraft 
Helicopter 
Radio Telephony communication 
Flight Engineer Licence 
Airline transport pilot 
Commercial pilot 
Private pilot 

IV 

Numele şi 
prenumele 
deţinătorului 
Last and first name 
of holder 

 
  

XIV 
Data şi Locul naşterii 
Date and place of 
birth 

 

V Adresa 
Address  

VI Naţionalitate 
Nationality  

VII Semnătura deţinătorului 
Signature of holder 

 XII Privilegii de radiotelefonist:  Deţinătorul acestui 
certificat a demonstrat competenţa de opera, în 
limba engleză, echipamentul RTT la bordul 
aeronavei 
Radiotelephony privileges: The holder of this 
licence has demonstrated competence to 
operate R/T equipment on board aircraft in 
English 

Instructori  
Instructors 

 

VIII 
Autoritatea emitentă Autoritatea Aeronautică 
Civilă  Republica Moldova 
Issuing Authority        Civil Aviation Authority  
             Republic of Moldova 

  

X 
Semnătura şi data 
Signature of issuing  
officer and date 

XIII Observaţii:  
Remarks:  
Language Proficiency: 
English – Level …. 
Date of test: …………….. 
Valid until:……………….. 
Type rating ……. Restricted to aircraft registered in 
Republic of Moldova 
 

XI Ştampila autorităţii emitente 
Seal or stamp of issuing Authority 
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Calificare 

Rating 
 Dată test 

Date of test 
Valabilitate 
Valid until 

 

Aut. examinatorului 
Examiners auth. no. 

Semnătura 
examinatorului 

Examiner’s signature 

  
Autoritatea Aeronautică Civilă 

Republica Moldova 
Civil Aviation Authority 
Republic of Moldova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOINT AVIATION AUTHORITIES 
 
 

Certificat de membru al 
echipajului de conducere 

Flight crew licence 
 
 
 

Emis in confirmate cu standarde ICAO şi JAR-FCL 
Issued in accordance with ICAO and JAR-FCL standards 
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Secţiunea 2 
Specimen de certificat de navigator aerian 
 

 
Autoritatea Aeronautică Civilă 

Republica Moldova 
Civil Aviation Authority 

Republic of Moldova 
 

 
I.  

 
REPUBLICA MOLDOVA 

 

 REPUBLIC OF MOLDOVA  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

    
   

II. 
  

CERTIFICAT 
 Navigator aerian  

Aviaţia civilă 
 Civil Aviation  

Flight navigator 
 LICENCE  

 
 
     L.Ş. 
 

 

VII.  III. 
 (Semnătura 

titularului) 
(Signature of 

holder) 
 
 
 
 
 

 
IV.  VIII.  ELIBERAT DE AUTORITATEA 

AERONAUTICĂ CIVILĂ 
A REPUBLICII MOLDOVA 

Issued by the Civil Aviation Authority 
of Republic of Moldova 

 (prenumele) (forename)  
   
 (numele) (name)  

  
  
  
(data şi locul naşterii) (birth date and place) X. Semnătura organului emitent 

  Issuing authority signature 
  
V.    
 (domiciliului) (address)  (Semnătura) (Signature) 
  
VI.  "  "    
 (cetăţenia) (citizenship) 

 
 

IX. Prezentul certificat acordă titularului dreptul 
să exercite funcţiile indicate în rubricile II şi XII. 

XI. ŞTAMPILĂ 
STAMP 

The licence holder is granted to exercise the 
duties and act as prescribed under the items 
II and XII. 
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IX.  

 
VALABILITATEA CERTIFICATULUI 

 
IX.  

 
VALABILITATEA CERTIFICATULUI 

 Validity of Licence 
 

 Validity of Licence 

[ (valabilitate)]   "    [ (valabilitate) ]   "    

[ (valid untill) ]  [ (valid untill) ]  
      

(funcţia) (ştampila) (semnătura) (funcţia) (ştampila) (semnătura) 
(licensing officer) (stamp) (signature) (licensing officer) (stamp) (signature) 

 
 

 

[ (valabilitate) ]   "    [ (valabilitate) ] "  "    

[ (valid untill) ]  [ (valid untill) ]  
      

(funcţia) (ştampila) (semnătura) (funcţia) (ştampila) (semnătura) 
(licensing officer) (stamp) (signature) (licensing officer) (stamp) (signature) 

 
 

 

              
[ (valabilitate) ]   "    [ (valabilitate) ]   "    

[ (valid untill) ]  [ (valid untill) ]     
 
 

     

(funcţia) (ştampila) (semnătura) (funcţia) (ştampila) (semnătura) 
(licensing officer) (stamp) (signature) (licensing officer) (stamp) (signature) 

      
 
 

XII.   CALIFICĂRI XII. CALIFICĂRI 
  Ratings  Ratings 
  
  
  
  
      

[ (valabilitate) ] (ştampila) (semnătura) [ (valabilitate) ] (ştampila) (semnătura) 
[ (valid untill) ] (stamp) (signature) [ (valid untill) ] (stamp) (signature) 

  
  
  
  
  
      

[ (valabilitate) ] (ştampila) (semnătura) [ (valabilitate) ] (ştampila) (semnătura) 
[ (valid untill) ] (stamp) (signature) [ (valid untill) ] (stamp) (signature) 

  
  
  
  
  
      

[ (valabilitate) ] (ştampila) (semnătura) [ (valabilitate) ] (ştampila) (semnătura) 
[ (valid untill) ] (stamp) (signature) [ (valid untill) ] (stamp) (signature) 
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XIII.  

  
MENŢIUNI SPECIALE 

 
XIII. 

 
MENŢIUNI SPECIALE 

  Special Remarks  Special Remarks 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
XIV.  

  
ALTE INFORMAŢII 

 
XIV. 

 
ALTE INFORMAŢII 

  Other details  Other details 
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Secţiunea 3 
Specimen de certificat de pilot de planor, balon liber 
 

Autoritatea Aeronautică Civilă 
Republica Moldova 

Civil Aviation Authority 
of Republic of Moldova 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certificat de membru al 
echipajului de conducere 

 
Flight crew licence 

 
 
 
 
 
 
 

Emis in confirmate cu standarde ICAO 
Issued in accordance with ICAO standards 

I.   Statul emitent 
      State of issue  
 
III. Numărul certificatuluii 
      Licence number: MD-GPL-001 
 
IV.Numele şi prenumele 
      Last and first name  
        
 
XIV. Data şi Locul naşterii 

           Date and place of birth: 09/06/1954 
 
V. Adresa 
      Address 
         
 
VI. Naţionalitate 
       Nationality: 
VII. Semnătura deţinatorului 
        Signature of holder 
 
VIII. Autoritatea emitentă  Autoritatea  Aeronautică Civilă  
 Republica Moldova 
           Issuing Authority        Civil Aviation Authority  
           of Republic of Moldova 

II. Titlurile licenţelor, data emiterii iniţiale şi codul ţării 
   Titles of licences, date of initial issue and country code 
      GPL       20/03/1997    MD 
 
IX Valabilitate: Acest certificat va fi reemis până la data de 
25/06/2009. Privilegiile acestui certificat vor fi exercitate numai 
dacă deţinătorul are un certificat medical valabil. În vederea 
identificării deţinătorul certificatului va prezenta un document de 
identitate cu poză. 
       Validity: This licence is to be re-issued not later than 
25/06/2009. The privileges of this licence shall be exercised only 
if the holder has a valid medical certificate for the required 
privilege. A document containing a photo shall be carried for the 
purpose of identification of the licence holder. 
 
X Semnătura şi data 
    Signature of issuing 
   officer and date 
 
 
15/01/2001 
 
XI. Ştampila autorităţii emitente 
      Seal or stamp of issuing Authority: 

XII. Calificări 
       Ratings: 
 
 
Metoda de lansare – remarcare 
Method of launch – towing 

Dată test 
Date of test 

Aut.examinatorului 
Examiners aut no. 

Semnătura 
examinatorului 

Examiner signature 
Valid until 
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Secţiunea 4 
Specimen de certificat de dispecer operaţiuni de zbor 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Autoritatea Aeronautică Civilă 
Republica Moldova 

Civil Aviation Administration 
of Republic of Moldova 

 
 
 
 
 
 
 
 

Certificat de Dispecer Operaţiuni 
de Zbor 

 
Flight Dispatcher License 

 
 
 
 
 

Emis in confirmate cu standarde ICAO 
Issued in accordance with ICAO standards 

I. Statul emitent  MOLDOVA 
      State of issue  
 
III. Numărul certificatului 
      Licence number:  MD-FD-0000 
 
IV. Numele şi prenumele  
      Last and first name   
 
XIV. Data şi locul naşterii XX.XX.XXXX 

           Date and place of birth: MOLDOVA 
 
V. Adresa 
 Address   MOLDOVA 
 

VI. Naţionalitatea  MOLDOVA 
       Nationality: 
VII. Semnătura deţinătorului 
        Signature of holder 
 
VIII. Autoritatea emitentă Autoritatea Aeronautică 

 Civilă 
  Republica Moldova  Issuing Authority Civil Aviation Authority 
 of Republic of Moldova 

II. Titlul certificatului, data emiterii iniţiale şi 
 codul ţării  

Title of licence, date of initial issue and country 
code 

FDL 20.02.2011 MD 
 

IX Valabilitatea: Acest certificat va fi reemis pînă la data 
de ………………. În vederea identificării deţinătorul 
certificatului va prezenta un document de identitate cu 
poză. 

 Validity: This licence is to be re-issued not later than 
………….... A document containing a photo shall be 
carried for the purpose of identification of the licence 
holder. 

 
 

X Semnătura şi data 
    Signature of issuing   
   officer and date 
    XX.XX.XXX 
 
 
XI. Ştampila autorităţii emitente 

Seal or stamp of issuing Authority: 

XII. Calificări 
       Ratings: 
 
 
 
 
 
 

 

XIII. Observaţii 
  Remarks 

 
 
 
 
 

 

Abrevieri 
Abbreviations 

 
FDL Flight Dispatcher  License 
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Secţiunea 5 
Specimen de certificat de însoţitor de bord  
 

 
Autoritatae Aeronautică Civilă 

Republica Moldova 
Civil Aviation Authority 

Republic of Moldova 
 

 
I.  

 
REPUBLICA MOLDOVA 

 

 REPUBLIC OF MOLDOVA  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

    
   

II. 
  

CERTIFICAT 
 Însoţitor de bord  

Aviaţia civilă 
 Civil Aviation  

Cabin attendant 
 LICENCE  

 
 
     L.Ş. 
 

 

VII.  III. 
 (Semnătura 

titularului) 
(Signature of 
holder) 

 
 
 
 
 

 
Notă: celelalte pagini ale certificatului respectiv sînt analogice paginilor corespunzătoare de certificat de 

navigator, specimenul căruia este expus în  Secţiunea 2 Anexa 1. 
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Secţiunea 6 
Specimen de certificat de operator de bord  
 

 
Autoritatae Aeronautică Civilă 

Republica Moldova 
Civil Aviation Authority 

Republic of Moldova 
 

 
I.  

 
REPUBLICA MOLDOVA 

 

 REPUBLIC OF MOLDOVA  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

    
   

II. 
  

CERTIFICAT 
 Operator de bord  

Aviaţia civilă 
 Civil Aviation  

Flight operator 
 LICENCE  

 
 
     L.Ş. 
 

 

VII.  III. 
 (Semnătura 

titularului) 
(Signature of 
holder) 

 
 
 
 
 

 
Notă: celelalte pagini ale certificatului respectiv sînt analogice paginilor corespunzătoare de certificat de 

navigator, specimenul căruia este expus în  Secţiunea 2 Anexa 1. 
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Secţiunea 7 
Specimen de certificat de controlor trafic aerian stagiar 
 

 
AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ 

REPUBLICA MOLDOVA 
Civil Aviation Authority 
Republic of Moldova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICAT DE CONTROLOR TRAFIC 
AERIAN STAGIAR 

Student 
Air Traffic Controller License 

 
 
 

Issued in accordance with ICAO standards 
and 

ECAC guidelines 

  III. NUMĂRUL CERTIFICATULUI 
     License number 
 

  IX. Deţinătorul certificatului prezent are 
dreptul de a îndeplini funcţia de Controlor 
Trafic Aerian Stagiar cu scopul de a obţine 
calificările necesare pentru a primi certificatul 
de Controlor Trafic Aerian şi următoarele 
calificări: 
 
The holder of this license is entitled to exercise 
the functions of a Student Air Traffic Controller 
for the purpose of becoming qualified for the 
grant of air traffic controller license in the 
following rating(s) as dated: 

 
XII. Rating                         Initial Training 
                                       Completion Date 
ADV                                          01-08 2000 
ADI                                           01-08-2000 
……………………………………………….. 
APP                                          01-08-2000 
APS                                          01-08-2000 
……………………………………………….. 
ACP 
ACS 

  XIV. ALTE INFORMAŢII 
         Other details 

 
RATING ABBREVIATION DECODE 

Aerodrome Control Visual                      ADV 
Aerodrome Control Instrument               ADI 
Approach Control Procedural                 APP 
Approach Control Surveillance               APS 
Area Control Procedural                         ACP 
Area control Surveillance                        ACS 

 
IX. Valabilitatea 

Validity 
Prezentul certificat este valabil doar pentru 
furnizarea serviciului ATC sub supervizarea unui 
instructor OJT. 
This license is valid only for the purpose of 
authorizing the holder to provide an air traffic 
control service under the supervision of an On-the-
job Training Instructor. 
 
Prezentul certificat este valabil până la şi 
inclusiv: 
This license is valid up to and including:  

 

IV. PRENUMELE ŞI NUMELE 
 DEŢINATORULUI 
      Last and first name of holder 
 
       DATA ŞI LOCUL NAŞTERII 
      Date and place of birth 
 

VI. NAŢIONALITATEA 
      Nationality 
 

VII. SEMNATURA DEŢINATORULUI 
      Signature of holder 
 

X. SEMNATURA ORGANULUI EMITENT 
     Issuing authority signature 
 

XI. ŞTAMPILĂ ORGANULUI EMITENT 
     Stamp of issuing authority 
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Secţiunea 8 
Specimen de certificat de controlor trafic aerian 
 

 
AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ 

REPUBLICA MOLDOVA 
Civil Aviation Authority  
Republic of Moldova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICAT 
DE CONTROLOR TRAFIC AERIAN 

Air Traffic Controller License 
 
 
 
 

Issued in accordance with ICAO standards 
and 

ECAC guidelines 

  III. NUMĂRUL CERTIFICATULUII 
     License number 
 

  IX. Prezentul certificat acordă 
titularului dreptul să exercite funcţiile 
indicate în rubricile II şi XII.  
    The holder of this license is entitled to 
exercise the duties and act as prescribed 
under the items II and XII. 

 
XII. CALIFICĂRI  DATA ELIBERĂRII 
 INIŢIALE 
      Ratings                    Date of first 
 issue 
ADV                                  01-08 2000 
ADI                                   01-08-2000 
………………………………………….. 
APP                                  01-08-2000 
APS                                  01-08-2000 
………………………………………….. 
ACP 
ACS……………………… 01-11-2005 
 
Andosament de certificat 
License Endorsement….…………. 
 
OJT Instructor                   15-10-2004 

XIV. ALTE INFORMAŢII 
        Other details 

 
DECODE 

Rating Abbreviations 
 
Aerodrome Control Visual                      ADV 
Aerodrome Control Instrument               ADI 
Approach Control Procedural                 APP 
Approach Control Surveillance               APS 
Area Control Procedural                         ACP 
Area control Surveillance                        ACS 
On the Job Training                                 OJT 

 
Endorsement Abbreviations 

 
Air Control                                               AIR 
Automatic Dependent Surveillance         ADS 
Ground Movement Control                     GMC 
Ground Movement Surveillance             GMS 
Precision Approach Radar                      PAR 
Radar                                                      RAD 
Surveillance Radar Approach                 SRA 
Terminal Control                                     TCL 
Tower Control                                         TWR 

IV. PRENUMELE ŞI NUMELE 
 DEŢINĂTORULUI 
      Last and first name of holder 
 
       DATA ŞI LOCUL NAŞTERII 
      Date and place of birth 
 

VI. CETĂŢENIA 
      Nationality 
 

VII. SEMNATURA DEŢINĂTORULUI 
      Signature of holder 
 

X. SEMNATURA ORGANULUI EMITENT 
     Issuing authority signature 
 

XI. ŞTAMPILĂ ORGANULUI EMITENT 
     Stamp of issuing authority 
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XII CURENT CALIFICÂRI/ MENŢIUNI   CURRENT RATINGS/ENDORSEMENTS 
Unit (ICAO Indicator) Sector/Position Rating/Endorsement(s) Valid until Unit (ICAO Indicator) Sector/Position Rating/Endorsement(s) Valid until 
LUKK East/1 ACS/RAD/OJT 9-01-2002     
LUKK East/2 ACS/RAD 9-01-2002     
LUKK West/4 ACS/RAD 3-10-2002     
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ANEXA 2 
LA RAC-APL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CERERE PENTRU ACORDAREA/REVALIDAREA/REÎNNOIREA/ÎNLOCUIREA 
CERTIFICATULUI/DUPLICATULUI/CALIFICĂRII DE MEMBRU AL ECHIPAJULUI 
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Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova 
Civil Aviation Authority of Republic of Moldova 

CERERE PENTRU ACORDAREA/ REVALIDAREA /REÎNNOIAREA/ÎNLOCUIREA 
CERTIFICATULUI/DUPLICATULUI/CALIFICĂRII DE MEMBRU AL ECHIPAJULUI 

Application form for issue/revalidation/renewal/replacement of crew member licence/duplicate/rating  
Pentru fiecare certificat/calificare completaţi formulare separate (cu majuscule)/ Fill in a separate form for each licence/rating (in capital letters)  

1 Se completează de către solicitant/To be completed by applicant 
Numele/last name  Prenumele/First name  
Adresa de la domiciliu 
Home address 

 Adresa de la serviciu 
Business address 

 
  

  
Telefon (domiciliu)/Tel.(home): Telefon (serviciu)/Tel.(official): 
Data şi locul naşterii/ 
Date and place of Birth 

 Cetăţenia 
Nationality 

 

Indicaţi cu  procedura necesara/Indicate with tick  the necessary procedure 
Acordarea 
Issue 

 Revalidarea 
Revalidation 

 Reînnoirea 
Renewal 

 Înlocuirea 
Replacement 

 

Duplicat 
Duplicate 

 Certificat 
Licence 

 Calificare 
Raitng 

 

Indicaţi datele certificatului, deţinut anterior/Indicate details of the licence previously held 
    

(statul emitent) 
(state of issue) 

(tipul certificatului) 
(type of licence) 

(nr. certificatului) 
(licence No) 

(data expirării termenul de valabilitate) 
(validity expiration date) 

Experienţa/Experience: 
Experienţa de zbor totală pe 
categoria respectivă (ore) 
Total flying hours on appropriate 
category 

Experienţa de zbor totală pe 
tipul respectiv (ore) 
Total flying hours on appropriate type 

Numărul tronsoanelor de zbor pe rută 
executate în perioada valabilităţii calificării. 
Number of completed route sectors during the 
period of validity of the rating 

   
Examenul medical/Medical examination     susţinut/completed 
 (indicaţi nr. şi clasa certificatului/indicate medical certificate No & class) (Data/Date) 
 

La cerere anexez următoarele documente /Following papers are attached to application 
(1)  
(2)  
(3)  
(4)  
(5)  
(6)  
(7)  
(8)  
(9)  

 
 Confirm că informaţia cuprinsă în cerere şi documentele anexate sînt veridice la momentul depunerii. De 
asemenea, ştiu că orice informaţie eronată introdusă conduce la refuz în acordarea sau retragerea certificatului. 
 I confirm, that the data contained in the application and applied documents are authentic at the moment of its 
submission. I also know, that any indicated by me not authentic data entail refusal of issuing or revoking of the licence. 
Data/Date  Semnătura solicitantului/Applicant’s signature   
 
 

2 Se completează de către persoana oficială /For official use only 
Certificat sau 

calificare 
Data 

acordării/revalidării 
Valabil pină la Dispoziţiea de plata Taxa Numărul chitanţei sau 

scrisoarea de garanţie 

…………………... …………….. ……………... ……………... …… ……….……........ 
 Informaţia conţinută în cererea în vigoare şi documentele susmenţionate sînt verificate în modul 
stabilit şi recunoscute veridice 
 

(Data) (semnătura) (Numele/prenumele persoanei oficiale) 
 

Concluziile şefului de secţie:………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

(Data) (semnătura) (Numele/prenumele şefului Direcţiei) 
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ANEXA 3 
LA RAC-APL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CERERE PENTRU SUSŢINEREA EXAMENELOR TEORETICE PENTRU ACORDAREA / 
REVALIDAREA / REÎNNOIREA / VALIDAREA / ÎNLOCUIREA CERTIFICATULUI SAU 
CALIFICĂRII DE MEMBRU AL ECHIPAJULUI 
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FORMULAR DE CERERE PENTRU SUSŢINEREA EXAMENELOR TEORETICE 
pentru acordarea/revalidarea/reînnoirea/validarea/înlocuirea certificatului sau calificării de membru al echipajului. 

Theoretical knowledge examinations application for issue/revalidation/renewal/validation/replacement crew member’s 
licences or ratings. 

Numele 
solicitantului 
Applicant’s last name: 

 Prenumele: 
  First name:  Adresa şi telefon nr.: 

  Address and Tel. No:  

Indicati cu  certificatul sau calificarea/ indicate with symbol  the licence or rating. 
Certificat/calificare 
Licence/rating 

Denumirea disciplinei/ Subjects Nota  
Mark  

Data şi 
semnătura 
Date, signature 

ATPL (A) � 
ATPL (H) � 
CPL (A)  � 
CPL (H)  � 
IR (A)   � 
IR (H)   � 
PPL (A)  � 
PPL (H)  � 
FEL  � 
FNL  � 
GPL  � 
FBPL  � 
FSL  � 
FOL  � 
Type rating � 
Class rating � 

Reglementări aeronautice şi proceduri ATC/ Air law and ATC procedures
    � 

  

Cunoaşterea generală a aeronavei / Aircraft general knowledge:   
Celulă/Sistemele/Înstalaţii motrice / Airframe/Systems/Power plant �   
Aparatură/echipament electronic/ Instrumentation    �   
Performanţe de zbor şi planificarea zborului / Flight performance and 
planning: 

  

Încărcare şi centraj/ Mass and balance    �   
Performanţe / Performance    �   
Planificarea şi controlul zborului/ Flight planning and monitoring �   
Performanţe şi limite umane / Human performance and limitation �   
Meteorologie / Meteorology    �   
Navigaţia /Navigation:       
Navigaţie generală/ General navigation    �   
Radionavigaţie / Radio navigation    �   
Proceduri operaţionale/ Operational procedures    �   
Principiile zborului/ Principles of flight    �   
Limba Engleză şi comunicaţii/ Communication and English  �   
Limba Engleză şi comunicaţie VFR/ VFR communication  �   
Limba Engleză şi comunicaţie IFR/ IFR communication  �   

Admis  
Passed 

 Admis partial 
Partly passed  

 Respins 
Failed 

 

Rezultatele primei reexaminări/ Resalts of the first re-examination 
Nr. Denumirea disciplinei/ Subjects Nota 

Mark  
Data şi 
semnătura 
Date, signature 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    

Admis  
Passed 

       Admis partial 
  Partly passed  

  Respins 
    Failed 

 

Rezultatele a doua reexaminări/ Resalts of the second re-examination 
Nr. Denumirea disciplinei/ Subjects Nota 

Mark 

Data şi 
semnătura 
Data, signature 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    

Admis  
Passed 

 Admis partial 
Partly passed  

 Respins 
Failed 

 

 
Concluziile persoanei oficiale ..................................................................................................................……………………

……………………………………………………………............................................................ 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
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ANEXA 4 
LA RAC-APL 

 
 
 

 
SPECIMENE DE CERERI ŞI RAPOARTE PRIVIND SUSŢINEREA TESTELOR DE 
ÎNDEMÎNARE / VERIFICĂRILOR DE COMPETENŢA PENTRU PILOŢII DE 
AVIOANE 
 
 
 
 
 
SECŢIUNEA - 1 
FORMULAR DE CERERE ŞI RAPORT PENTRU TESTUL DE ÎNDEMÂNARE 
CPL(A)/PPL(A) 
 
SECŢIUNEA - 2 
FORMULAR DE CERERE ŞI RAPORT PENTRU TESTUL DE ÎNDEMÂNARE / 
VERIFICAREA COMPETENŢEI (ATPL(A) ŞI CALIFICAREA DE TIPUL DE AVION 
MULTIPILOT) 
 
SECŢIUNEA - 3 
FORMULAR DE CERERE ŞI RAPORT PENTRU TESTUL DE ÎNDEMÂNARE IR(A) 
 
SECŢIUNEA - 4 
CERTIFICATUL PRIVIND SUSŢINEREA PREGĂTIRII DE COOPERARE ÎN 
ECHIPAJ MULTIPLU (МСС) 
 
SECŢIUNEA - 5 
FORMULAR DE CERERE ŞI RAPORT PENTRU TESTUL DE ÎNDEMÂNARE / 
VERIFICAREA COMPETENŢEI (CALIFICAREA DE CLASA/TIP/ PREGĂTIREA PE 
AVIOANELE MONOPILOT, MONOMOTOR ŞI MULTIMOTOR) 
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Secţiunea 1 
FORMULAR DE CERERE ŞI RAPORT PENTRU TESTUL DE ÎNDEMÂNARE 

CPL(A)/PPL(A) 
APPLICATION AND REPORT FORM for the CPL(A)/PPL(A) skill test 

 
Numele solicitantului: 
Applicant’s last name: 
 

 Prenumele: 
First name: 

 

Certificatul deţinut: 
License held:  

 Numărul: 
Number: 

 

 
 
1 

 

 
Detalii asupra zborului 
Details of the flight 

 
Clasa/Tipul avionului: 
Class/Type of 
aeroplane: 

  
Aerodrom de plecare: 
Departure aerodrome: 

 

 
Înmatriculare: 
Registration: 

  
Aerodrom de sosire: 
Destination aerodrome: 

 

 
Ora începerii testării: 
Block time off: 

  
  Ora terminării testării: 
  Block time on: 

 

 
Timpul total: 
Total block time: 

  
Ora de decolare: 
Take-off time: 

 

 
Ora aterizării: 
Landing time: 

  

 
 
2 

 

 
Rezultatul testului *tăiaţi după caz 
Result of the test *delete as necessary 

 
Admis* 
Passed* 

 
Respins* 

Failed* 

 
Parţial admis* 
Partial pass* 

 
 
3 

 

 
Menţiuni 
Remarks 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Locul şi data: 
Location and date: 

 Tipul şi numărul certificatului FE: 
Type and number of FE’s license:  

 

 
Semnătura FE: 
Signature of FE: 

  
Numele FE (cu majuscule): 
Name of FE (block letters): 
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Secţiunea 2 
FORMULAR DE CERERE ŞI RAPORT PENTRU TESTUL DE ÎNDEMÂNARE / VERIFICAREA 

COMPETENŢEI (ATPL(A) ŞI CALIFICAREA DE TIPUL DE AVION MULTIPILOT) 
ATPL/type rating/training/skill test and prof. check application and report form on ME MPA 

  Numele solicitantului: 
  Applicant’s last name: 

 Prenumele: 
First name: 

 

Tipul certificatului: 
Type of license: 

 Numărul: 
Number: 

 

Statul: 
State: 

Calificarea de tip ca pilot 
comandant / copilot* 
Type rating as PIC/co-pilot* 

Semnătura solicitantului: 
Signature  of applicant: 

Avion multi-motor/MEA  Verificarea competenţei/ Prof. check:  
Înregistrarea instruirii/ Training record:  Calificarea de tip/ Type rating:  
Testul de îndemânare/ Skill test:  ATPL(A)  
Efectuarea corespunzătoare a pregătirii pentru calificarea de tip conform reglementarilor este certificată mai jos: 
Satisfactory completion of Type rating – training according to requirements is certified below: 

1 Instruirea teoretică pentru obţinerea calificării de tip efectuată în timpul pregătirii 
Theoretical training for the issue of a type rating performed during period 

De la/from: La/to: La/at: 
Procentaj obţinut: 
mark obtained: 

% (admis 75%): 
% (Pass mark 75%): 

Tipul şi numărul licenţei:  
Type and number of license: 

Semnătura instructorului: 
Signature of instructor: 

Numele (cu majuscule): 
Name in capital letters: 

2 Simulator (tipul avionului): 
Simulator ( aeroplane type): 

Trei sau mai multe axe: 
Three or more axes: 

DA* 
YES 

NU* 
NO 

Pregătit pentru funcţionare şi 
utilizare 
Ready for service and used 

Fabricantul simulatorului/ Sim. manufacture: 
 

Mişcare /sistem/ motion system: 

Operatorul simulatorului / Sim. operator: 
 

Mijloc vizual/ Visual aid: DA/YES* NU/NO* 

Timpul total de instruire la comenzi/ Total training time at the controls: 
 
Apropieri instrumentale la aeroporturi/ Instrument approaches at aerodromes: 
 
La altitudinea / înălţimea de decizie de/ to a decision altitude/height of: 
 
Locul/data timpul: 
Location/date/time: 

Semnătura instructorului /examinatorului* pentru calificarea de tip: 
Signature of type rating instructor/examiner*: 

Tipul şi numărul licenţei: 
Type and No of license: 

Numele (cu majuscule): 
Name in capital letters: 

3 Pregătirea în zbor: 
Flight training: 

Tipul avion: 
Type of aeroplane: 

Înmatriculare: 
Registration: 

Timpul total de instruire la comenzi: 
Flight time at the controls: 

Decolări: 
Take-offs: 

Aterizai: 
Landings: 

Aeroporturile /locurile de pregătire (decolările, apropierile şi 
aterizările): 
Training aerodromes/sites (take-offs, approaches and landings): 

Locul şi data: 
Location and date: 

 Semnătura instructorului /examinatorului* pentru calificarea de tip: 
Signature of type rating instructor/examiner*: 

 Tipul şi nr. licenţei: 
 Type and No of license: 

 Numele (cu majuscule): 
Name in capital letters: 

4 

Observaţii la testul de îndemânare / verificarea 
competenţei 
Skill test/Proficiency Check 
Notă: dacă solicitantul este respins examinatorul trebuie să 
menţioneze motivele. 
Remark: if the applicant failed the examiner shall indicate the 
reasons why 

Admis* 
Passed* 

Respi
ns 

Failed
* 

SIM/ înmatriculare avion: 
SIM/Aircraft Reg: 

Locul şi data: 
Location and date 

 Tipul şi nr licenţei: 
Type and number of license 

 

Semnătura examinatorului autorizat*  
Signature of authorized examiner* 

 Numele (cu majuscule): 
Name in capital letters 

 

*tăiaţi corespunzător /delete as necessary
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Secţiunea 3 
 

FORMULAR DE CERERE ŞI RAPORT PENTRU TESTUL DE ÎNDEMÂNARE  
IR(A)/ IR(H) 

APPLICATION AND REPORT FORM FOR THE IR(A)/IR(H) SKILL TEST 
 
Numele solicitantului: 
Applicant’s last name: 
 

 Prenumele: 
First name: 

 

Certificat deţinut: 
License held: 

 Numărul: 
Number: 

 

 
 
1 

 

Detalii asupra zborului 
Details of the flight 

Tipul avionului 
/elicopterului* 
Type of 
aeroplane/helicopter*: 

 Aerodrom de plecare: 
Departure aerodrome: 

 

Înmatriculare: 
Registration: 

 Aerodrom de sosire: 
Destination aerodrome: 

 

Ora începerii testării: 
Block time off: 

 Ora terminării testării: 
Block time on: 

 

Timpul total: 
Total block time: 

 Ora de decolare: 
Take-off time: 

 

 
 
2 

 

Rezultatul testului *tăiaţi după caz 
Result of the test *delete as necessary 

 
Admis* 
Passed* 

 
Respins* 

Failed* 

 
Parţial admis* 
Partial pass* 

 
 
3 

 

Menţiuni 
Remarks 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Locul şi data: 
Location and 
date: 

  
Tipul şi numărul certificatului FE: 
Type and number of FE’s license:  

 

 
Semnătura FE: 
Signature of FE: 

  
  Numele FE (cu majuscule): 
  Name of FE (in capitals): 

 

* tăiaţi după caz /delete as necessary  
 
 
 



ANEXA 4  RAC-APL 
 

Ediţia 02 Anexe - 28 17.01.2014 

Secţiunea 4 
 

CERTIFICAT DE EFECTUARE A INSTRUIRII (МСС) 
CERTIFICATE OF COMPLETION OF A MCC-TRAINING 

 
Numele solicitantului: 
Applicant’s last name: 
 

 Prenumele: 
First name: 

 

Tipul certificatului: 
Type of license: 
 

 Număr: 
Number: 

Statul: 
State: 

Calificare instrumentală 
multi-motor: 
Multi-engine instrument 
rating: 

 

SAU 
OR 

Testul de îndemânare pt. 
calificarea instrumentală 
multi-motor: 
Multi-engine instrument rating 
skill test: 

 

Emisă de: 
issued on: 

 Admis de: 
passed on: 
 

 

Semnătura solicitantului/ Signature of applicant: 
 
 
 

Efectuarea corespunzătoare a instruirii MCC în conformitate cu reglementările în vigoare este 
certificată mai jos: 

The satisfactory completion of MCC-Training according to requirements is certified below: 
 
 

PREGĂTIRE 
TRAINING 

 
 
Pregătirea de cooperare în echipaj multiplu a fost efectuată în perioada: 
Multi-crew co-operation training received during period: 
De la/from: 
 
 

La /to: 
 
 
 

La /at: FTO/TRTO/operator* 
FTO/TRTO/operator* 

Locul şi data/ Location and date: 
 
 
 
 

Semnătura şefului FTO/TRTO sau instructorului 
autorizat*: 
Signature of Head of  FTO/TRTO or authorized 
instructor*: 

Tipul, numărul certificatului şi statul emitent: 
Type and number of license and Stat of issue: 
 
 
 

Numele instructorului autorizat (cu majuscule): 
Name in capital letters of authorized instructor: 

*Tăiaţi corespunzător / Delete as appropriate  
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Secţiunea 5 
 

FORMULAR DE CERERE ŞI RAPORT PENTRU TESTUL DE ÎNDEMÂNARE / VERIFICAREA 
COMPETENŢEI (CALIFICAREA DE CLASA/TIP/ PREGĂTIREA PE AVIOANELE MONOPILOT, 

MONOMOTOR ŞI MULTIMOTOR) 
Class/type rating/training/skill test and prof. check application and report form on SE and ME SPA 

 
Numele solicitantului: 
Applicant’s last name: 
 

 Prenumele: 
First name: 

 

Certificat deţinut: 
Type of license: 
 

 Numărul: 
Number: 

Statul: 
State: 

Tipul avionului: 
Type of aeroplane: 
 

Înmatriculare: 
Registration: 

Semnătura solicitantului:  
Signature of  applicant: 

 
Prin prezenta certific efectuarea corespunzătoare a pregătirii teoretice şi practice în conformitate cu reglementările în vigoare: 

I hereby certify proper completion of theoretical and practical instruction in accordance with  the requirements: 
 
1 

 

Avioane monopilot/monomotor/multi-motor 
Single-engine / multi-engine / single-pilot Aeroplanes 
 

Calificare de tip/ Type rating  Testul de îndemânare/ Skill test  
 

Calificare de clasă/ Class rating  Verificarea competenţei/ Prof. check  
 

Înregistrarea pregătirii/ Training record  
 

 

 
 
2 

 

Pregătirea în zbor: 
Flight training: 
 

Ore de zbor: 
Flight time: 

Decolări: 
Take-offs: 

Aterizări: 
Landings: 

Aerodromuri de pregătire (decolări, aproprieri, aterizări): 
Training aerodromes (take-offs, approaches and landings): 
Locul şi data: 
Location and date: 

 Semnătura TRI/CRI*: 
Signature of TRI/CRI*: 

Tipul şi nr. licenţei: 
Type and No of license: 

 Numele (cu majuscule): 
Name in capital letters: 

 
 
3 

 

Testul de îndemânare 
Skill test 

Aerodrom: 
Aerodrome: 

Ora decolării: 
Take-off time: 

Ora aterizării: 
Landing time: 

Testul de îndemânare /verificare 
îndemânării 
Skill test/Proficiency Check 
Obs. Dacă candidatul este respins 
examinatorul trebuie sa indice motivele 
Remark: if the applicant failed the examiner 
shall indicate the reasons why 

 
 

Admis* 
Passed* 

 
 

Respins* 
Failed* 

SIM/înmatr.avion: 
SIM/Aircraft Reg: 

Locul şi data: 
Location and date: 

 Tipul şi nr. licenţei: 
Type and number of 
license: 

 

Semnătura examinatorului*autorizat: 
Signature of authorized examiner*: 

 Numele (cu 
majuscule): 
Name in capital letters: 

 

* tăiaţi după caz /delete as necessary 
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ANEXA 5 
LA RAC-APL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARNETUL DE ZBOR AL PILOTULUI DE AVION/HELICOPTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXA 5  RAC-APL 
 

Ediţia 02 Anexe-32 17.01.2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAGINA LĂSATĂ INTENŢIONAT LIBERĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA 5   RAC-APL 

Ediţia 02 Anexe - 33 17.01.2014 

Anexa 5  
Carnetul de zbor al pilotului de avion/helicopter  
 

 

JAA 
 

PILOT LOGBOOK 

 
HOLDER’S NAME: 

_________________________________ 
 

HOLDER’S LICENCE NUMBER: 
_________________________________ 
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HOLDER’S ADDRESS: 
 
 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
 

 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

(SPACE FOR ADDRESS CHANGE) 

 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

(SPACE FOR ADDRESS CHANGE) 
 

 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

(SPACE FOR ADDRESS CHANGE) 

 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

(SPACE FOR ADDRESS CHANGE) 
 

 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

(SPACE FOR ADDRESS CHANGE) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
DATE 

(dd/mm/
yy) 

DEPARTURE ARRIVAL AIRCRAFT SINGLE 
PILOT 
TIME 

MULTI-
PILOT 
TIME 

TOTAL TIME 
OF  

FLIGHT 

NAME PIC LANDINGS 

PLACE TIME PLACE TIME MAKE, MODEL, 
VARIANT 

REGIST-
RATION 

SE ME DAY NIGHT 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
 TOTAL THIS PAGE     

TOTAL FROM 
PREVIOUS PAGES 

    
TOTAL TIME     
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9 10 11 12 
OPERATIONAL 

CONDITION TIME PILOT FUNCTION TIME SYNTHETIC TRAINING DEVICES 
SESSION 

REMARKS AND 
EDORSEMENTS  

NIGHT IFR PILOT-IN-
COMMAND 

CO-PILOT DUAL INSTRUCTION DATE 
(dd/mm/yy) 

TYPE TOTAL TIME OF 
SESSION 

 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

TOTAL THIS PAGE             I certify that the 
entries in this log 
are true. 

 
____________________ 
PILOT’S SIGNATURE 

 

TOTAL FROM PREVIOUS 
PAGES 

            

 
TOTAL TIME 
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INSTRUCTIONS FOR USE 
 
1.    JAR-FCL 1.080 and JAR-FCL 2.080 require holders of a flight crew licence to record details of all flights flown in a format acceptable to the 
National Aviation Authority responsible for licence or rating issue. This logbook enables pilot licence holders to record flying experience in a manner 
which will facilitate this process while providing a permanent record of the licence holders flying. Pilots who fly regularly aeroplanes and helicopters 
or other aircraft M types are recommended to maintain separate logbooks for each type of flying. 
 
2.    Flight crew logbook entries should be made as soon as practicable after any flight undertaken. All entries in the logbook shall be made in ink or 
indelible pencil. 
 
3.    The particulars of every flight in the course of which the holder of a flight crew licence acts as a member of the operating crew of an aircraft are 
to be recorded in the appropriate columns using one line for each flight, provided that if an aircraft carries out a number of flights upon the same day 
returning on each occasion to the same place of departure and the interval between successive flights does not exceed thirty minutes, such series of 
flights may be recorded as a single entry. 
 
4.    Flight time is recorded from the time the aircraft first moves under its own power for the purpose of taking off until the time the aircraft finally 
comes to rest after landing (see JAR-FCL 1.001/2.001). 
 
5.    When an aircraft carries two or more pilots as members of the operating crew, one of them shall, before the flight commences, be designated by 
the operator as the aircraft "commander", in accordance with JAR-OPS, who may delegate the conduct of the flight to another suitable qualified pilot. 
All flying carried out as "commander" shall be entered in the logbook as "pilot-in-command". A pilot flying as "pilot-in-command under supervision" or 
"student pilot-in-command" shall enter flying times as "pilot-in-command" but all such entries shall be certified by the commander or flight instructor 
in the "Remarks" column of the logbook. 
 
6.    Notes on recording of flight time: 

•  Column 1  enter date (dd/mm/yy) on which the flight commences 
•  Column 2/3 enter place of departure and destination either in full or the internationally recognised three or four letter designator. All 

times should be UTC. 
•   Column 5  indicate whether the operation was single or multi-pilot, and for single-pilot operation whether single or  

multi-engine. 
•  Column 6  total time of flight may be entered in hours and minutes or decimal notation as desired. 
•  Column 7  enter name of pilot-in-command or SELF as appropriate. 
•  Column 8  indicate number of landings as pilot flying by day and/or night. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

DATE 
(dd/mm/yy) 

DEPARTURE ARRIVAL AIRCRAFT SINGLE 
PILOT 
TIME 

MULTI-
PILOT 
TIME 

TOTAL TIME 
OF  

FLIGHT 

NAME PIC LANDINGS 

PLACE TIME PLACE TIME MAKE, MODEL, 
VARIANT 

REGIST-
RATION 

SE ME DAY NIGHT 

14/11/98   LFAC 1025 EGBJ 1240 PA34-250 G-SENE  ∨   2 15 SELF 1  
15/11/98 EGBJ 1810 EGBJ 1930 C152 G-NONE ∨    1 20 SELF  2 
                
22/11/98 LGW 1645 LAX 0225 B747-400 G-ABCD   9 40 9 40 SPEAKIN  1 
                

 
 
•  Column 9  enter flight time undertaken at night or under instrument flight rules if applicable. 
•  Column 10  Pilot function time: 

• enter flight time as pilot-in-command (PIC), student pilot-in-command (SPIC) and pilot-in-command under supervision 
(PICUS) as PIC. 
•  all time recorded as SPIC or PICUS must be countersigned by the aircraft commander/flight instructor in the 
Remarks (column 12). 
•  instructor time should be recorded as appropriate and also entered as PIC. 

 
•  Column 11  Flight Simulator (FS) or Flight Navigation Procedures Trainer (FNPT): 

•  for FS enter type of aircraft and qualification number of the device. For other flight training devices enter either FNPT 
I or FNPT II as appropriate. 
•  Total time of session includes all exercises carried out in the device, including pre- and after-flight checks. 
•  Enter type of exercise performed in the Remarks (column 12), e.g. operator proficiency check, revaluation. 

 
•   Column 12  the Remarks column may be used to record details of the flight at the holder's discretion. The following entries,  

however, must be made: 
•  instrument flight time undertaken as part of training for a licence or rating 
•  details of all skill tests and proficiency checks 
•  signature of PIC if the pilot is recording flight time as SPIC or PICUS 
•  signature of instructor if flight is part of a single-engine piston or touring motor glider class rating revalidation 
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7. When each page is completed, accumulated flight times should be entered in the appropriate columns and certified by the pilot in the 
Remarks column. 
 
 

9 10 11 12 
OPERATIONAL 

CONDITION TIME 
PILOT FUNCTION TIME SYNTHETIC TRAINING DEVICES 

SESSION 
REMARKS AND 

ENDORSEMENTS  
NIGHT IFR PILOT-IN-

COMMAND 
CO-PILOT DUAL INSTRUCTION DATE 

(dd/mm/yy) 
TYPE TOTAL TIME OF 

SESSION 
 

  2 15 2 15            
1 20   1 20     1 20     Night rating training (A L Pilot) 

            20/11/98 B747-400(Q1234) 4 10 Revalidation Prof Check 
8 10 9 40 9 40           PIC(US)  С Speakin 
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INDICAŢII  PRIVIND  COMPLETAREA 
  
1. JAR-FCL 1.080 şi JAR-FCL 2.080 stabilesc că deţinătorii certificatelor, membri ai echipajelor de zbor trebuie să ţină evidenţa înscrisurilor în 
detalii referitoare la executarea zborurilor, în formatul acceptabil pentru Autoritatea Aeronautică Civilă naţională, responsabilă de eliberarea 
certificatului sau calificării. Acest carnet de zbor permite pilotului-deţinător de certificat să ţină evidenţa orelor de zbor într-un mod care facilitează 
acest proces şi asigură evidenţa permanentă a experienţei de zbor a deţinătorului de certificat. Piloţilor, care sistematic execută zboruri cu avioane 
şi elicoptere sau pe alte tipuri de aeronave, se recomandă să ţină evidenţa carnetelor de zbor separate pentru fiecare tip de zbor. 
 
2. Înscrisurile în carnetul de zbor sînt efectuate la prima ocazie, imediat după efectuarea fiecărui zbor sau în cel mai apropiat termen. Toate 
înscrisurile vor fi făcute cu cerneală sau cu un creion ce nu poate fi şters. 
 
3. Detaliile fiecărui zbor în timpul căruia deţinătorul de certificat, membru al echipajului de zbor, exercită atribuţiile în calitate de membru activ al 
echipajului aeronavei, vor fi înscrise în coloanele corespunzătoare într-un singur rând pentru fiecare zbor. În cazul în care aeronava execută câteva 
zboruri pe parcursul zilei, revenind, de fiecare dată, în acelaşi punct de decolare şi intervalul între zborurile consecutive nu depăşeşte 30 de minute, 
informaţia despre astfel de zboruri poate fi înregistrată în formă de înscris unic. 
 
4. Timpul de zbor este calculat din momentul mişcării aeronavei sub acţiunea propriei energii în vederea decolării până la oprirea deplină a 
aeronavei după aterizare (a se vedea JAR-FCL 1.001/2.001). 
 
5. În cazul în care la bordul aeronavei se află doi sau mai mulţi piloţi în calitate de membri activi ai echipajului, unul dintre ei va fi desemnat, 
înainte de zbor, în calitate de „comandant”, conform prevederilor JAR-OPS, care poate transmite executarea zborului altui pilot instruit 
corespunzător. Toate zborurile executate în calitate de „comandant”  trebuie înscrise în carnetul de zbor ca „PIC”. Pilotul care execută zborul ca 
„PIC-sub supraveghere” sau „PIC-stagiar” va înscrie timpul de zbor ca „PIC”, dar aceste înscrisuri trebuie autentificate de către comandantul sau 
instructorul de zbor în coloana „Note” din carnetul de zbor. 
 
6. Observaţii pe marginea înscrisurilor timpului de zbor: 
 
 • Coloana 1   înscrieţi data (data/luna/anul) executării zborului. 

• Coloanele 2/3 înscrieţi locul decolării şi destinaţiei complet sau în formă de coduri letrice sau din patru litere acceptate  
                          internaţionale. Timpul trebuie indicat în UTC. 

 
• Coloana 5:   indicaţi dacă zborul a fost executat în componenţa unui echipaj format dintr-un singur pilot sau mai mulţi piloţi  
                         şi în cazul în care a fost executat cu un singur pilot – cu aeronavă monomotor sau multimotor. 

 • Coloana 6:   timpul total de zbor poate fi înscris în ore şi minute sau în formă de fracţii zecimale, la dorinţă. 
 • Coloana 7:   înscrieţi numele PIC sau SELF, corespunzător. 
 • Coloana 8:   indicaţi numărul de aterizări efectuate în calitate de pilot care pilotează aeronava ziua şi/sau noaptea.   
 



ANEXA 5   RAC-APL 

Ediţia 02 Anexe - 41 17.01.2014 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
DATA 

(data/lun
a/anul) 

DECOLARE SOSIRE AERONAVA ZBOR CU 
UN 

SINGUR 
PILOT 

ZBOR CU 
MAI 

MULŢI 
PILOŢI 

(TIMPUL) 

TIMPUL 
TOTAL DE 

ZBOR 

NUMELE PIC ATERIZĂRI 

LOCUL ORA LOCUL ORA PRODUCĂTOR, 
MODEL, TIP 

ÎNREGIS-
TRARE 

SE ME ZIUA NOAPTEA 

14/11/98   LFAC 1025 EGBJ 1240 PA34-250 G-SENE  ∨   2 15 SELF 1  
15/11/98 EGBJ 1810 EGBJ 1930 C152 G-NONE ∨    1 20 SELF  2 
                
22/11/98 LGW 1645 LAX 0225 B747-400 G-ABCD   9 40 9 40 SPEAKIN  1 
                

 
  

• Coloana 9:   înscrieţi orele de zbor executat noaptea sau în conformitate cu regulile de zbor instrumental în cazul în care  
                          este aplicabil. 

 • Coloana 10           Timpul de executare a atribuţiilor: 
    •         înscrieţi timpul în calitate de PIC, PIC-stagiar şi PIC sub supraveghere (PICUS) ca PIC. 

• tot timpul înregistrat în calitate de SPIC sau PICUS, trebuie confirmat prin semnătura comandantului de 
aeronavă /instructorului de zbor în "Note" (coloana 12).   

• timpul exercitării atribuţiilor în calitate de instructor va fi precizat corespunzător, precum şi înregistrat ca PIC. 
 
 • Coloana 11  Simulatorul de zbor (FS) sau simulatorul pentru proceduri de navigaţie şi pilotare (FNPT): 

•  pentru FS înscrieţi tipul aeronavei şi numărul de calificare a organizaţiei. Pentru alte mijloace de instruire de 
zbor – FNPT I    sau FNPT II, corespunzător: 

• timpul total de ore cuprinde toate exerciţiile efectuate cu ajutorul mijlocului de instruire, inclusiv inspecţiile 
înainte de zbor şi după zbor.   

• înscrieţi tipul de exerciţii efectuate în "Note" (coloana 12), de exemplu, inspecţia profesională, efectuată de 
către operatorul aerian, prelungirea. 

• Coloana 12              Coloana pentru note poate fi utilizată pentru înscrierea detaliilor despre zbor la dorinţa deţinătorului. În această     
coloană  trebuie făcute următoarele înscrisuri:   
•           orele de zbor instrumental, executat ca o parte a instruirii pentru obţinerea certificatului sau calificării 
• detaliile tuturor testelor de îndemînare şi inspecţiilor de utilitate profesională 
•           semnătura PIC, în cazul în care pilotul înscrie timpul de zbor ca SPIC sau PICUS 
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• semnătura instructorului, în cazul în care zborul constituie o parte de prelungire a calificării de categorie pentru 
aeronavele monomotor cu piston sau motoplanor turistic 

 
 

9 10 11 12 
CONDIŢII DE OPERARE TIMPUL EXERCITĂRII ATRIBUŢIILOR ÎN CALITATE DE ORE LA SIMULATOARE NOTE ŞI CONFIRMĂRI 
NOAPTEA IFR PIC COPILOT STAGIAR CU 

INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR DATA 

(data/luna/ 
anul) 

TIPUL TIMPUL 
TOTAL DE 

ORE 

 

  2 15 2 15            
1 20   1 20     1 20     Night rating training (A 

L Pilot) 
            20/11/98 B747400(Q1234

) 
4 10 Revalidation Prof 

Check 
8 10 9 40 9 40           PIC(US)  C Speakin 

                 
 
 
7. După completarea fiecărei pagini timpul total de zbor trebuie înscris în coloanele corespunzătoare şi autentificat de către pilot în coloana "NOTE". 
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ANEXA 6 
LA RAC-APL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPECIMENE DE CERERI ŞI RAPOARTE PRIVIND SUSŢINEREA PREGĂTIRII ŞI 
TESTELOR DE ÎNDEMÎNARE PENTRU PILOŢII-INSTRUCTORI DE AVIOANE 
 
 
 
 
 
SECŢIUNEA - 1 
FORMULAR DE CERERE ŞI RAPORT PENTRU TESTUL DE ÎNDEMÂNARE 
FI(A), IRI(A) sau CRI(A) 
 
SECŢIUNEA - 2 
FORMULAR DE CERERE ŞI RAPORT PENTRU TESTUL DE ÎNDEMÂNARE 
TRI(A) şi SFI(A) 
 
SECŢIUNEA - 3 
FORMULAR PENTRU REVALIDARE ŞI REÎNNOIREA CALIFICĂRII FI(A), IRI(A) 
SAU CRI(A) 
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Secţiunea -1 
 

FORMULAR DE CERERE ŞI RAPORT PENTRU TESTUL DE ÎNDEMÂNARE FI(A), 
IRI(A) sau CRI(A) 

FI(A), IRI(A) or CRI(A) training/skill test and prof. check application and report form 
 

 
1 
 

Datele personale ale solicitantului:  
Applications personal particulars: 

Numele solicitantului: 
Applicant’s last name: 
 

 Prenumele: 
First name: 
 

 

Data naşterii: 
Date of Birth: 
 

 Telefon (acasa): 
Tel (Home): 

Telefon (serviciu): 
Tel (Work): 

Adresa: 
Address: 
 

 Ţara: 
Country: 

 

 
 
2 
 

Datele certificatului 
License Details 

Tipul certificatului: 
License type: 

 Numărul: 
Number: 

 

Calificările de clasă incluse în certificat: 
Class ratings included in the license: 

 Data expirării: 
Exp. Date: 

 

Calificările de tip incluse în certificat: 
Type ratings included in the license: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Alte calificări incluse în certificat: 
Other ratings included in the license: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 
 
3 
 

Experienţa de zbor înainte de curs (vezi JAR-FCL 1.335) 
Pre-course flying experience (See JAR-FCL 1.335) 

Experienţa de 
zbor totală(ore) 

TOTAL 
FLYING 
HOURS 

PIC (ore) 
PIC 

(hours) 

MONO-MOTOR(PISTON) 
în ultimele 6 luni 

SINGLE-ENGINE (PISTON) 
preceding 6 months 

Instruirea pentru 
zboruri IFR 

INSTRUMENT FLIGHT 
INSTRUCTION 

Zboruri pe rută (ore) 
CROSS-COUNTRY 

(hours) 

 
 

    

 
 

    

 
ADMIS LA EXAMENUL TEORETIC CPL ………………….(data) (Numai pentru deţinătorii de PPL) 
(o copie a actului care afesă promovoarea examenului teoretic CPL va fi trimisă cu formularul oficial) 

CPL THEORETICAL EXAMINATION PASSED…………………….(date) (For PPL holders only) 
(Copy of pass shall be submitted with this form) 
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4 

 

Testul de zbor înainte de admitere (vezi JAR-FCL 1.335(f)) 
Pre-entry flight test (See JAR-FCL 1.335(f)) 
 

 
Recomand pe dl (dna)………………………pentru Cursul de Instructor de Zbor 

I recommend ………………………for the Flight Instructor Course 
Numele FTO:  
Name of FTO: 

Data testului în zbor: 
Date of flight test: 

Numele FI care a condus testul (cu majuscule): 
Name of FI conducting the test (block letters): 
Numărul certificatului: 
License number: 
Semnătura: 
Signature: 

 
 

5 
 

Declaraţia solicitantului 
Declaration by the applicant 

Am beneficiat de un curs de instruire în conformitate cu programa analitică aprobată de către A.A.C. R.M. pentru 
(se completeaza dupa caz) : 

I have received a course of training in accordance with the syllabus approved by the CAA  RM  for the: 
(Tick as applicable) 

Calificare de instructor de zbor 
FI(A) 
Flight Instructor Rating FI(A) 

 
 

Calificare de instructor pentru 
zbor instrumental (IRI(A)) 
Instrument Rating Instructor Rating 
(IRI(A)) 

 
 

Calificare de instructor clasa 
CRI(A) ME SPA) 
Class Rating Instructor Rating for 
multiengine SPA – (CRI(A)ME SPA) 

 
 

Numele solicitantului: 
(cu majuscule) 
Applicant’s name: 
(block letters) 

 
 

Semnătura: 
Signature: 
 

 
 

 
 

6 
 

Declaratia instructorului şef de zbor 
Declaration by the chief flight instructor  

 
Certific că dl (dna)…………………..a efectuat în mod corespunzător un curs de pregătire aprobat pentru 

I certify that …………………..has satisfactorily completed an approved course of training for the 
Calificare de instructor de zbor 
FI(A) 
Flight Instructor Rating FI(A) 

 
 

Calificare de instructor pentru 
zbor instrumental (IRI(A)) 
Instrument Rating Instructor Rating 
(IRI(A)) 

 
 

Calificare de instructor clasa 
CRI(A) ME SPA) 
Class Rating Instructor Rating for 
multiengine SPA – (CRI(A)ME SPA) 

 
 

În conformitate cu programa analitică corespunzătoare aprobată de autoritate.  
in accordance with the relevant syllabus approved by the Authority. 

Orele de zbor în timpul cursului: 
Flying hours during the course: 

 
 

Avioane, simulatoare, sau echipamente pentru proceduri de zbor şi navigaţie utilizate: 
Aeroplane/s, simulator/s or flight and navigation procedure trainers used: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numele CFI: 
Name of CFI: 
Semnătura: 
Signature: 
Numele FTO: 
Name of FTO: 
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7 

 

Certificatul instructorului de zbor examinator 
Flight instructor examiner’s certificate 

 
Am testat solicitantul în conformitate cu raportul de examinare 
I have tested the applicant according to the examination report 

 
 

A – EVALUAREA INSTRUCTORULUI DE ZBOR EXAMINATOR în cazul „admis partial”: 
A – FLIGHT INSTRUCTOR EXAMINER’S ASSESSMENT in case of partial pass: 

 
Examinarea teoretică orală: 
Theoretical oral examination: 

Testul de îndemânare: 
Skill test: 

Admis  
Passed 

 

Respins  
Failed 

Admis  
Passed 

 

Respins  
Failed 

  
Recomand zbor în continuare /pregătire la sol cu un FI înainte de retestare 
I recommend further flight/ground training with a FI instructor before re-test 

 Nu consider necesar continuarea pregătirii în zbor/teoretică înainte de retestare 
I do not  consider further flight/theoretical instruction necessary before re-test 
  Se completează după caz/ Tick as applicable 

 
B – EVALUAREA INSTRUCTORULUI DE ZBOR EXAMINATOR 

B – FLIGHT INSTRUCTOR EXAMINER’S ASSESSMENT 
 
  

Calificare de instructor de zbor 
Flight Instructor rating 

  
Calificare de instructor pentru zbor instrumental 
Instrument Instructor rating 

 Calificare de instructor clasa multi-motor avion monopilot 
Class Rating Instructor Rating for multi-engine SPA 

Se completează după caz / Tick as applicable 
Numele FIE (cu majuscule): 
FIE’s name (block letters): 
 
Semnătura: 
Signature: 
 
Numărul certificatului: 
License number: 
 

Data: 
Date: 
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Secţiunea 2 
 

 
FORMULAR DE CERERE ŞI RAPORT DE TESTARE PRACTICĂ 

TRI(A) şi SFI(A) 
TRI(A) and SFI(A) training/practical test application and report form  

 

 
 
1 
 

 
Datele personale ale solicitantului:  
Applicant’s personal particulars 

Numele solicitantului: 
Applicant’s last name: 

 Prenumele: 
First names: 

 

Data naşterii: 
Date of Birth: 

 Telefon (acasa): 
Tel (Home): 

Telefon (serviciu): 
Tel (Work): 

Adresa: 
Address: 

 Ţara: 
Country: 

 

 
2 
 

 
Datele certificatului 
Licence Details 

Tipul certificatului: 
Licence type: 
 

 Numărul: 
Number: 

 

 
 

 Data expirării: 
Exp. Date: 

 

Calificările de tip incluse în 
certificat: 
Type ratings included in the licence: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Alte calificări incluse în certificat: 
Other ratings included in the licence: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 
3 
 

 
Experienţa de zbor înainte de curs (vezi JAR-FCL 1.365)) 
Pre-course flying experience (See JAR-FCL 1.365) 

TOTAL (ore) 
Total (hours) 

Avion multipilot(ore) 
Multipilot aircraft(hours) 

Numărul de zbor pe ruta (ultimele 12 luni): 
Number of route sectors (preceding. 12 months): 

Tipul corespunzător 
Apropriate type 

Simulator  
Flight simulator 

 
 

   

 
4 

 

Declaraţia solicitantului 
Declaration by the applicant 

Am beneficat de un curs de instruire în conformitate cu programa analitică aprobată de către AAC RM 
pentru: 

I have received a course of training in accordance with the syllabus approved by the CAA  RM  for the: 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

  se completeaza dupa caz/Tick as applicable 
 

Calificare de instructor pe tip 
TRI(A) 
Type Rating Instructor TRI(A) 

 
 

Autorizare de instructor la simulator SFI(A) 
SFI(A) authorization 

 
 
 

Numele (cu majuscule): 
Name in capital letters  

 
 

Semnătura: 
Signature: 
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5 

 

Declaraţia TRI(A) care efectuează instruirea: 
Declaration by TRI(A) conducting training: 

Certific că dl (dna)…………………..a efectuat în mod corespunzător un curs de instruire aprobat pentru 
I certify that …………………..has satisfactorily completed an approved course of training for the  
Calificare de instructor pe tip 
TRI(A) 
Type Rating Instructor TRI(A) 

 
 

Autorizare de instructor la 
simulator SFI(A) 
SFI(A) authorization 

 
 
 

În conformitate cu programa analitică corespunzătoare aprobată de autoritate.  
in accordance with the relevant syllabus approved by the Authority 

Orele de zbor în timpul cursului: 
Flying hours during the course  

 

Avioane, simulatoare, sau echipamente pentru proceduri de zbor şi navigaţie utilizate: 
Aeroplane/s, simulator/s or flight and navigation procedure trainers used: 
 
 
Numele TRI(A) care efectuează instruirea: 
Name of TRI(A) conducting the course:  
Semnătura: 
Signature:  
Numele FTO/ TRO: 
Name of FTO/TRTO: 
 

6 
 

Certificatul TRI(A) care efectuează supravegherea: 
Supervising TRI(A)’s certificate: 

 
Am testat solicitantul în conformitate cu raportul de examinare 
I have tested the applicant according to the examination report 

 
A – EVALUAREA TRI(A) care efectuează supravegherea în cazul „admis partial”: 

A – SUPERVISING TRI(A)’S ASSESSMENT in case of partial pass: 
Examinarea teoretică orală: 
Theoretical oral examination: 

Testare practică: 
Practical test: 

Admis  
Passed 

Respins  
Failed 

Admis  
Passed 

 

Respins  
Failed 

  
Recomand zbor în continuare/pregătire la sol cu un TRI(A) înainte de retestare 
I recommend further flight/ground training with an TRI(A) before re-the re-test 

  
Nu consider necesar continuarea pregătirii în zbor/teoretică înainte de retestare 
I do not  consider further flight/theoretical instruction necessary before re-test 
  Se completează după caz/ Tick as applicable 

B – EVALUAREA TRI(A) care efectuează supravegherea 
B – SUPERVISING TRI(A)’S ASSESSMENT 

  
Calificare de instructor pe tip TRI(A) 
Type Rating Instructor TRI(A) 

  
Autorizare de instructor la simulator SFI(A) 
SFI(A) authorization  
Se completează după caz/ Tick as applicable 

Numele TRI(A) care efectuează supravegherea (cu majuscule): 
Supervising TRI(A)’s name (block letters): 
Semnătura: 
Signature: 
Numărul certificatului: 
License number:  

Data: 
Date:  

ZBOR ÎN CALITATE DE OBSERVATOR (doar pentru SFI(A)) 
OBSERVER ROUTE SECTORS (for SFI(A) only) 

Data: 
Date: 

Tronsoane: 
Route sectors: 

Numele şi semnătura PIC: 
PIC’s name and signature 
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Secţiunea 3 
FORMULAR PENTRU REVALIDARE ŞI REÎNNOIREA CALIFICĂRII 

FI(A), IRI(A) sau CRI(A) 
FI(A), IRI(A) or CRI(A) REVALIDATION AND RENEWAL FORM 

 
EXPERENŢA DE ZBOR CA INSTRUCTOR (vezi JAR-FCL 1.355(a)(1)) 

INSTRUCTIONAL FLYING EXPERIENCE (See JAR-FCL 1.355(a)(1)) 
 

Instructorii care cer revalidarea calificării de instructor de zbor trebuie să înscrie orele de zbor instrumental zburate 
în ultimele 36 luni. 
Instructors applying  for revalidation of  the Flight Instructor Rating should enter the instructional hours during the 
preceding 36 months. 
MONO MOTOR 
SINGLE-ENGINE 

MULTI-MOTOR 
MULTI-ENGINE 

INSTRUMENTAL 
INSTRUMENT 

ZIUA 
DAY 

NOAPTEA 
NIGHT 

ZIUA  
DAY 

NOAPTEA 
NIGHT 

Total ore de zbor ca instructor (ultimele 36 luni): 
Total instructional hours (preceding. 36 months):  
Total ore de zbor ca instructor (ultimele 12 luni): 
Total instructional hours (preceding. 12 months): 
 

CURS DE REÎMPROSPĂTARE 
(vezi JAR-FCL 1.355(a)(2)) 

FLIGHT INSTRUCTOR REFRESHER SEMINAR (See JAR-FCL 1.355(a)(2)) 
 
 
1 

 

Prin aceasta certific că subsemnatul a participat la un Curs de Instructor de Zbor aprobat de către AAC 
RM 
This is to certify that the undersigned attended a Flight Instructor Seminar approved by CAA  RM 

 
 
2 

 

Datele personale ale participantului: 
Attendee’s personal particulars: 

Numele: 
Name: 
 

Adresa: 
Address: 

Numărul certificatului: 
 License number:  
 

Data expirării calificării de FI(A), IRI(A) или CRI(A): 
Exp. date of FI(A), IRI(A) or CRI(A) rating: 

 
 
3 

 

Date despre curs: 
Seminar particulars: 

Data cursului: 
Date/s of seminar: 

Locul: 
Place: 

 
 
4 

 

Declaraţia responsabilului cursului: 
Declaration by the responsible organizer: 
 

Prin prezenta certific că datele de mai sus sunt corecte şi Cursul de Instructor de Zbor s-a desfasurat aşa cum a fost 
aprobat de către AAC RM 

I  certify that the above data are correct and that the Flight Instructor Seminar was carried out as approved by CAA RM 
Data aprobării: 
Date of approval: 

 Numele organizatorului (cu 
majuscule) 
Name of organizer: 
(block letters) 

 

Data şi locul: 
Date and place: 
 

 Semnătura: 
Signature: 
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Declaraţia participantului: 
Declaration by the attendee: 
 

 
Confirm datele înscrise la punctele de la 1 la 3  

I confirm the data under 1 through 3 
 

Semnătura participantului: 
Attendee’s signature: 
 

 
VERIFICAREA COMPETENŢEI(vezi JAR-FCL 1.355(a)(3)) 

PROFICIENCY CHECK (See JAR-FCL 1.355(a)(3)) 
 

 
……………………………(Numele solicitantului) a dovedit în mod satisfăcător aptitudini ca instructor de zbor în 
cursul zborului de verificare a competentei. 

……………………………(Name of applicant) has given proof of flying ability during a proficiency check flight. 
This was done to my satisfaction. 
Timpul de zbor: 
Flying time: 
 

Avionul/Sim. folosit: 
Aeroplane/Sim. used: 

Exercitiul principal: 
Main exercise: 
 
Numele FIE: 
Name of FIE: 
 

Numărul licentei: 
License number: 

Data şi locul: 
Date and place: 
 

Semnătura: 
Signature: 
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ANEXA 7 
LA RAC-APL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPECIMENE DE CERERI ŞI RAPOARTE PRIVIND SUSŢINEREA TESTELOR DE 
ÎNDEMÎNARE/VERIFICĂRILOR DE COMPETENŢĂ PENTRU PILOŢII DE 
HELICOPTERE 
 
 
 
 
 
 
 
SECŢIUNEA - 1 
FORMULAR DE CERERE ŞI RAPORT PENTRU TESTUL DE ÎNDEMÂNARE 
СPL(H)/PPL(H) 
 
SECŢIUNEA - 2 
CEREREA ŞI RAPORTUL PRIVIND SUSŢINEREA TESTULUI DE ÎNDEMÎNARE / 
TESTĂRII PROFESIONALE (ATPL(H) ŞI CALIFICAREA PE TIPUL DE 
HELICOPTER MULTIPILOT) 
 
SECŢIUNEA - 3 
FORMULAR DE CERERE ŞI RAPORT PENTRU TESTUL DE ÎNDEMÂNARE / 
VERIFICAREA DE COMPITENŢĂ/PREGĂTIREA PENTRU CALIFICAREA DE 
TIPUL DE ELICOPTER MONOPILOT MULTIMOTOR ŞI MONO-MOTOR 
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Secţiunea 1 
 

FORMULAR DE CERERE ŞI RAPORT PENTRU TESTUL DE ÎNDEMÂNARE 
СPL(H)/PPL(H) 

APPLICATION AND REPORT FORM FOR THE CPL(Н)/PPL(H) SKILL TEST 
 
Numele solicitantului: 
Applicant’s last name: 

 Prenumele: 
First name: 

 

Certificat deţinut: 
License held:  

 Numărul: 
Number: 

 

 
 

1 
 

Detalii asupra zborului 
Details of the flight 

Tipul elicopterului: 
Type of helicopter: 

 Aerodrom/teren de 
plecare: 
Departure aerodrome/site: 

 

Înmatriculare: 
Registration: 

 Aerodrom/teren de sosire: 
Destination aerodrome/site: 

 

Ora începerii testarii: 
Block time off: 

 Ora terminării testării: 
Block time on: 

 

Ora de decolare: 
Take-off time: 

  

Ora de aterizare: 
Landing time: 

 

Timpul total: 
Total flight time: 

 

 
 

2 
 

Rezultatul testului *tăiaţi după caz 
Result of the test *delete as necessary 

 
Admis* 
Passed* 

 

 
Respins* 
Failed* 

 
Parţial admis* 

Partial pass* 

 
 
3 

 

Menţiuni 
Remarks 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Locul şi data: 
Location and date: 
 

 Tipul şi numărul certificatului FE: 
Type and number of FE’s license: 

 

Semnătura FE: 
Signature of FE: 

 Numele FE (cu majuscule): 
Name of FE, in capitals: 
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Secţiunea 2 
FORMULAR DE CERERE ŞI RAPORT PENTRU TESTUL DE ÎNDEMÂNARE / VERIFICAREA DE 

COMPITENŢĂ/PREGĂTIREA (ATPL(H) ŞI CALIFICAREA DE TIPUL DE ELICOPTER MULTIPILOT) 
ATPL/type rating/training/skill test and prof. check application and report form on MPH 

Numele solicitantului: 
Applicant’s last name: 

 Prenumele: 
First name: 

 

Tipul certificatului: 
Type of license: 

 Numărul: 
Number: 

 

Statul: 
State: 

Calificarea de tip ca pilot 
comandant /copilot* 
 Type rating as PIC/co-pilot* 

Semnătura solicitantului: 
Signature  of applicant: 
 

Elicopter multi-motor/MEH  Verificarea de competenţă/ Prof. check:  
Înregistrarea pregătirii/ Training record:  Calificarea de tip/ Type rating  
Testul de îndemânare/ Skill test:  ATPL(H)  
Efectuarea corespunzătoare a pregătirii pentru calificarea de tip conform reglementarilor este certificată mai jos: 
Satisfactory completion of Type rating – training according to requirements is certified below: 

 
1 

 

Instruirea teoretică pentru obţinerea calificării de tip efectuată în timpul pregătirii 
Theoretical training for the issue of a type rating performed during period 

De la/from: La/to: La/at: 
Procentaj obţinut: 
mark obtained: 

% (admis 75%): 
% (Pass mark 75%): 

Tipul şi numărul certificatului:  
Type and number of license: 

Semnătura instructorului: 
Signature of instructor: 

Numele (cu majuscule): 
Name in capital letters: 

 
2 

Simulator (tipul elicopterului) 
Flight simulator (helicopter type): 

Trei sau mai multe 
axe: 
Three or more axes: 

DA* 
YES 

NU* 
NO 

Pregătit pentru 
funcţionare şi utilizare 
Ready for service and used 

Fabricantul simulatorului / Sim. manufacture: Mişcare/sistem / motion system: 
Operatorul simulatorului / Sim. operator: Mijloc vizual / Visual aid: DA/YES* NU/NO* 
Timpul total de pregătire la comenzi/ Total training time at the controls: 
Apropieri instrumentale la aeroporturi: 
 Instrument approaches at aerodromes to a decision altitude/height of: 
Locul/data timpul: 
Location/date/time: 

Semnătura instructorului/examinatorului* pentru 
calificarea de tip 
Signature of type rating instructor/examiner*: 

Tipul şi numărul certificatului: 
Type and No of license: 

Numele (cu majuscule): 
Name in capital letters: 

 
3 

 

Pregătirea în zbor: 
Flight training: 

Tipul elicopter: 
Type of helicopter: 

Înmatriculare: 
Registration: 

Timpul total de pregătire la comenzi: 
Flight time at the controls: 

Decolări: 
Take-offs: 

Aterizări: 
Landings: 

Aeroporturile/teren de instruire(decolările, apropierile şi aterizările): 
Training aerodromes/sites (take-offs, approaches and landings): 

Locul şi data: 
Location and date: 

 Semnătura instructorului/examinatorului* pentru calificarea de tip: 
Signature of type rating instructor/examiner*: 

Tipul şi nr certificatului: 
Type and No of license: 

 Numele (cu majuscule): 
Name in capital letters: 

 
 

4 
 

Observat testul de îndemânare / verificarea 
de competenţă 
Skill test/Proficiency Check 
Notă: dacă solicitantul este respins examinatorul 
trebuie să menţioneze motivele.  
Remark: if the applicant failed the examiner 
shall indicate the reasons why 

 
 
Admis* 
Passed* 

 
 

Respins* 
Failed* 

SIM/înmatriculare elicopter: 
SIM/Aircraft Reg: 

Locul şi data: 
Location and date 

 Tipul şi nr. certificatului: 
Type and number of license 

 

Semnătura examinatorului autorizat* 
Signature of authorized examiner* 

 Numele (cu majuscule): 
Name in capital letters 

 

*tăiaţi corespunzător/delete as necessary /delete as necessary
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Secţiunea 3 
FORMULAR DE CERERE ŞI RAPORT PENTRU TESTUL DE ÎNDEMÂNARE / VERIFICAREA DE 

COMPETENŢĂ/PREGĂTIREA PENTRU CALIFICAREA DE TIPUL DE ELICOPTER MONOPILOT 
MULTIMOTOR ŞI MONO-MOTOR 

Type rating/training/skill test and prof. check application and report form on SE and ME SPH 
Numele solicitantului: 
Applicant’s last name: 

 Prenumele: 
First name: 

 

Tipul certificatului: 
Type of license: 

 Numărul: 
Number: 

 

Statul: 
State: 

 Semnătura solicitantului: 
Signature  of applicant: 

Elicopter /helicopter  Verificarea de competenţă / Prof. check:  
Înregistrarea instruirii / Training record:  Calificarea de tip / Type rating:  
Testul de îndemânare / Skill test:    
Efectuarea corespunzătoare a pregătirii pentru calificarea de tip conform reglementarilor este certificată mai jos: 
Satisfactory completion of Type rating – training according to requirements is certified below: 

 
1 

 

Instruirea teoretică pentru obţinerea calificării de tip efectuată în timpul pregătirii 
Theoretical training for the issue of a type rating performed during period 

De la /from: La /to: La /at: 
Procentaj obţinut: 
mark obtained: 

% (admis 75%):: 
% (Pass mark 75%): 

Tipul şi numărul certificatului:  
Type and number of license: 

Semnătura instructorului: 
Signature of instructor: 

Numele (cu majuscule): 
Name in capital letters: 

 
2 

Simulator (tipul elicopterului): 
Flight simulator (helicopter type): 

Trei sau mai multe 
axe: 
Three or more axes: 

DA* 
YES 

NU* 
NO 

Pregătit pentru 
funcţionare şi utilizare 
Ready for service and used 

Fabricantul simulatorului / Sim. manufacture: Mişcare/sistem / motion system: 
Operatorul simulatorului / Sim. operator: Mijloc vizual / Visual aid: DA/YES* NU/NO* 
Общее время подготовки за органами управления/ Total training time at the controls: 
Apropieri instrumentale la aeroporturi: 
 Instrument approaches at aerodromes to a decision altitude/height of: 
Locul/data timpul: 
Location/date/time: 

Semnătura instructorului/examinatorului* pentru 
calificarea de tip: 
Signature of type rating instructor/examiner*: 

Tipul şi numărul Certificatului: 
Type and No of license: 

Numele (cu majuscule): 
Name in capital letters: 

 
3 

 

Pregătirea în zbor: 
Flight training: 

Tipul elicopter: 
Type of helicopter: 

Înmatriculare: 
Registration: 

Timpul total de pregătire la comenzi: 
Flight time at the controls: 

Decolări: 
Take-offs: 

Aterizări: 
Landings: 

Aeroporturile/teren de pregătire(decolările, apropierile şi aterizările): 
Training aerodromes/sites (take-offs, approaches and landings): 
 

Locul şi data: 
Location and date: 

 Semnătura instructorului/examinatorului* pentru calificarea de tip: 
Signature of type rating instructor/examiner*: 

Tipul şi nr. certificatului: 
Type and No of license: 

 Numele (cu majuscule):: 
Name in capital letters: 

 
 

4 
 

Observat testul de îndemânare / verificarea 
competenţei 
Skill test/Proficiency Check 
Notă: dacă solicitanul este respins examinatorul 
trebuie să menţioneze motivele  
Remark: if the applicant failed the examiner 
shall indicate the reasons why 

 
 
Admis* 
Passed* 

 
 

Respins* 
Failed* 

SIM/înmatriculare elicopter 
SIM/Aircraft Reg: 

Locul şi data 
Location and date 

 Tipul şi nr. certificatului 
Type and number of license 

 

Semnătura examinatorului autorizat*  
Signature of authorized examiner* 

 Numele (cu majuscule): 
Name in capital letters 

 

*tăiaţi corespunzător /delete as necessary 
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ANEXA 8 
LA RAC-APL 

 
 
 
 
 
 
 
SPECIMENE DE CERERI ŞI RAPOARTE PRIVIND SUSŢINEREA PREGĂTIRII ŞI 
TESTELOR DE ÎNDEMÎNARE ALE PILOŢILOR-INSTRUCTORI DE ELICOPTERE 
 
 
 
 
 
SECŢIUNEA - 1 
FORMULAR DE CERERE ŞI RAPORT PENTRU TESTUL DE 
ÎNDEMÂNARE/VERIFICAREA DE COMPETENŢĂ FI(H) sau IRI(H) 
 
SECŢIUNEA - 2 
FORMULAR DE CERERE ŞI RAPORT PENTRU TESTUL DE ÎNDEMÂNARE 
TRI(H) şi SFI(H) 
 
SECŢIUNEA - 3 
FORMULAR PENTRU REVALIDARE ŞI REÎNNOIREA CALIFICĂRII FI(H) sau 
IRI(H) 
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Secţiunea 1 
 

FORMULAR DE CERERE ŞI RAPORT PENTRU TESTUL DE 
ÎNDEMÂNARE/VERIFICAREA DE COMPETENŢĂ PENTRU 

FI(H) sau IRI(H) 
FI(H) or IRI(H) skill test and prof. check application and report form 

 
 
1 
 

Datele personale ale solicitantului:  
Applications personal particulars: 

Numele solicitantului: 
Applicant’s last name: 
 

 Prenumele: 
First name: 
 

 

Data naşterii: 
Date of Birth: 
 

 Telefon (acasa)): 
Tel (Home): 

Telefon (serviciu) : 
Tel (Work): 

Adresa: 
Address: 
 

 Ţara: 
Country: 

 

 
 
2 
 

Datele certificatului 
License Details 

Tipul certificatului: 
License type: 

 Numărul: 
Number: 

 

Calificările de clasă incluse în certificat: 
Class ratings included in the license 

 Data expirării: 
Exp. Date: 

 

Calificările de tip incluse în certificat: 
Type ratings included in the license: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Alte calificări incluse în certificat: 
Other ratings included in the license: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 
 
3 
 

Experienţa de zbor înainte de curs (vezi JAR-FCL 2.335) 
Pre-course flying experience (See JAR-FCL 2.335) 

Experienţa de zbor totală(ore) 
IR (hours) 

PIC (ore) 
PIC (hours) 

Timpul total *(ore) 
TOTAL (hours) 

Zboruri pe rută (ore) 
CROSS-COUNTRY 

(hours) 
 
 

   

 
 

   

 
ADMIS LA EXAMENUL TEORETIC CPL ………………….(data) (Numai pentru deţinătorii de PPL) 
(o copie a actului care afesă promovoarea examenului teoretic CPL va fi trimisă cu formularul oficial) 

CPL THEORETICAL EXAMINATION PASSED…………………….(date) (For PPL holders only) 
(Copy of pass shall be submitted with this form) 
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Testul de zbor înainte de admitere (vezi JAR-FCL 2.335(f)) 
Pre-entry flight test (See JAR-FCL 2.335(f)) 
 

 
Recomand pe dl (dna)………………………pentru Cursul de Instructor de Zbor 

I recommend ………………………for the Flight Instructor Course 
Numele FTO:  
Name of FTO: 

Data testului în zbor: 
Date of flight test: 

Numele FI care a condus testul (cu majuscule): 
Name of FI conducting the test (block letters): 
Numărul certificatului: 
License number: 
Semnătura: 
Signature: 

 
 

5 
 

Declaraţia solicitantului 
Declaration by the applicant 

Am beneficat de un curs de instruire în conformitate cu programa analitică aprobată de către AAC RM pentru: 
(se completeaza dupa caz) 

I have received a course of training in accordance with the syllabus approved by the CAA  RM  for the: 
(Tick as applicable) 

Calificare de instructor de zbor 
FI(H) 
Flight Instructor Rating FI(H) 

 
 

Calificare de instructor pentru 
zbor instrumental (IRI(H)) 
Instrument Rating Instructor Rating 
(IRI(H)) 

 
 

  
 

Numele solicitantului: 
(cu majuscule) 
Applicant’s name: 
(block letters) 

 
 

Semnătura: 
Signature: 
 

 
 

 
 

6 
 

Declaratia instructorului şef de zbor 
Declaration by the chief flight instructor  

 
Certific că dl (dna)…………………..a efectuat în mod corespunzător un curs de instruire aprobat pentru 

I certify that …………………..has satisfactorily completed an approved course of training for the 
Calificare de instructor de zbor 
FI 
Flight Instructor Rating FI(H) 

 
 

Calificare de instructor pentru 
zbor instrumental (IRI(A)) 
Instrument Rating Instructor Rating 
(IRI(H)) 

 
 

  
 

În conformitate cu programa analitică corespunzătoare aprobată de către AAC RM  
in accordance with the relevant syllabus approved by the CAA  RM 

Orele de zbor în timpul cursului: 
Flying hours during the course: 

 
 

Avioane, simulatoare, sau echipamente pentru proceduri de zbor şi navigaţie utilizate: 
Helicopter/s, simulator/s or flight and navigation procedure trainers used: 
 
 
 
 
 
Numele CFI: 
Name of CFI: 
Semnătura: 
Signature: 
Numele FTO: 
Name of FTO: 
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Certificatul instructorului de zbor examinator 
Flight instructor examiner’s certificate 

 
Am testat solicitantul în conformitate cu raportul de examinare 
I have tested the applicant according to the examination report 

 
 

A – EVALUAREA INSTRUCTORULUI DE ZBOR EXAMINATOR în cazul „admis partial”: 
A – FLIGHT INSTRUCTOR EXAMINER’S ASSESSMENT in case of partial pass: 

 
Examinarea teoretică orală: 
Theoretical oral examination: 

Testul de îndemânare:: 
Skill test: 

Admis  
 Passed 

 

Respins  
Failed 

Admis  
Passed 

 

Respins  
Failed 

  
Recomand zbor în continuare/pregătire la sol cu un FI înainte de retestare 
I recommend further flight/ground training with a FI instructor before re-test 

 Nu consider necesar continuarea pregătirii în zbor/teoretică înainte de retestare 
I do not  consider further flight/theoretical instruction necessary before re-test 
  Se completează după caz / Tick as applicable 

 
B – EVALUAREA INSTRUCTORULUI DE ZBOR EXAMINATOR 

B – FLIGHT INSTRUCTOR EXAMINER’S ASSESSMENT 
 
  

Calificare de instructor de zbor 
Flight Instructor rating 

  
Calificare de instructor pentru zbor instrumental 
Instrument Instructor rating  

Se completează după caz / Tick as applicable 
Numele FIE (cu majuscule): 
FIE’s name (block letters): 
 
Semnătura: 
Signature: 
 
Numărul certificatului: 
License number: 
 

Data: 
Date: 
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Secţiunea 2 
 

 
FORMULAR DE CERERE ŞI RAPORT DE PREGĂTIRE/EVALUARE 

COMPETENŢII TRI(H) şi SFI(H) 
TRI(H) and SFI(H) training/assessment of competence application and report form 

 

 
 
1 
 

Datele personale ale solicitantului:  
Applicant’s personal particulars:  

Numele solicitantului: 
Applicant’s last name 

 Prenumele: 
First names 

 

Data naşterii: 
Date of Birth: 

 Telefon (acasa): 
Tel (Home): 

Telefon (serviciu): 
Tel (Work): 

Adresa: 
Address: 

 Ţara: 
Country:: 

 

 
 
2 
 

 
Datele certificatului 
Licence Details 

Tipul certificatului: 
Licence type:  

 Numărul: 
Number: 

 

 
 

 Data expirării: 
Exp. Date: 

 

Calificările de tip incluse în certificat: 
Type ratings included in the licence: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Alte calificări incluse în certificat: 
Other ratings included in the licence: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 
 
3 
 

Experienţa de zbor înainte de curs (vezi JAR-FCL 2.330B) 
Pre-course flying experience (See JAR-FCL  2.330B) 

TOTAL (ore): 
Total (hours): 

Helicopter monopilot 
monomotor (ore): 
Single-pilot single-engine 
helicopter (hours): 

Helicopter monopilot 
multimotor (ore) 
Single-pilot multi-engine 
helicopter (hours): 

Helicopter multipilot 
(ore): 
Multipilot helicopter 
(hours) 

    
 

 
4 

 

Declaraţia solicitantului 
Declaration by the applicant 

Am beneficat de un curs de instruire în conformitate cu programa analitică aprobată de către AAC RM  
pentru: 

I have received a course of training in accordance with the syllabus approved by the CAA RM  for the: 
(Tick as applicable) 

Calificare de instructor pe tip TRI(H) 
Type Rating Instructor TRI(H) 

 
 

Calificare de instructor la simulator SFI(H) 
Simulator Flight Instructor SFI(H) 

 
 
 

Numele (cu majuscule): 
Name (block letters) 

 
 

Semnătura: 
Signature: 
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Declaraţia TRI(H) care efectuează instruirea: 
Declaration by TRI(H) conducting training 

Certific că dl (dna)…………………..a efectuat în mod corespunzător un curs de instruire aprobat pentru 
I certify that …………………..has satisfactorily completed an approved course of training for the 

Calificare de instructor pe tip 
TRI(H) 
Type Rating Instructor TRI(H)  

 
 

Autorizare de instructor la simulator SFI(H) 
SFI(H) authorization 

 
 
 

În conformitate cu programa analitică corespunzătoare aprobată de către AAC RM  
in accordance with the relevant syllabus approved by the CAA  RM 

Orele de zbor în timpul cursului: 
Flying hours during the course: 
 

 
 

Elicoptere, simulatoare, sau echipamente pentru proceduri de zbor şi navigaţie utilizate: 
Helicopter/s, simulator/s or flight and navigation procedure trainers used: 
 
 
 
Numele TRI(H): 
Name of TRI(H): 
Semnătura: 
Signature: 
Numele FTO/TRTO 
Name of FTO/TRTO  
 

6 
 

Certificatul TRI(H) care efectuează supravegherea: 
Supervising TRI(H) certificate: 

 
Am testat solicitantul în conformitate cu raportul de examinare 
I have tested the applicant according to the examination report 

 
A – EVALUAREA TRI(H) care efectuează supravegherea în cazul „admis parţial”: 

A – SUPERVISING TRI(H)’S ASSESSMENT in case of partial pass: 
Examinarea teoretică orală: 
Theoretical oral examination: 

Evaluarea Competenţii: 
Assessment of Competence: 

Admis  
Passed 

Respins  
Failed 

Admis  
Passed 

Respins  
Failed 

 Recomand zbor în continuare/pregătire la sol cu un instructor înainte de retestare 
I recommend further flight/ground training with an instructor before re-test 

 Nu consider necesar continuarea pregătirii în zbor/teoretică înainte de retestare 
I do not  consider further flight/theoretical instruction necessary before re-test 
  Se completează după caz/ Tick as applicable 

 
B – EVALUAREA TRI(H) care efectuează supravegherea 

B – SUPERVISING TRI(H)’S ASSESSMENT 
 Calificare de instructor pe tip TRI(H) 

Type Rating Instructor TRI(H) 
 Autorizare de instructor la simulator SFI(H) 

SFI(H) authorization  
Se completează după caz/ Tick as applicable 

Numele TRI(H) care efectuează supravegherea (cu majuscule): 
Supervising TRI(H)’s name (block letters): 
Semnătura: 
Signature:  
Numărul certificatului: 
License number:: 

Data: 
Date:  

ZBOR ÎN CALITATE DE OBSERVATOR (doar pentru SFI(H)) 
OBSERVER FLIGHT TIME (for SFI(H) only) 

Data: 
Date: 

Experienţa de zbor totală(ore): 
Total flying hours  

Numele şi semnătura PIC: 
PIC’s name and signature: 
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Secţiunea 3 
 

FORMULAR PENTRU REVALIDARE ŞI REÎNNOIREA CALIFICĂRII 
FI(H) sau IRI(H) 

FI(H) or IRI(H) REVALIDATION AND RENEWAL FORM 
 

EXPERENŢA DE ZBOR CA INSTRUCTOR (vezi JAR-FCL 2.355(a)(1)) 
INSTRUCTIONAL FLYING EXPERIENCE (See JAR-FCL 2.355(a)(1)) 

 
Instructorii care cer revalidarea calificării de instructor de zbor trebuie să înscrie orele de zbor instrumental zburate 
în ultimele 36 luni. 
Instructors applying  for revalidation of  the Flight Instructor Rating should enter the instructional hours during the 
preceding 36 months. 
INSTRUMENTAL 
INSTRUMENT 

Total ore de zbor ca instructor (ultimele 36 luni): 
Total instructional hours (preceding. 36 months):  
 
Total ore de zbor ca instructor (ultimele 12 luni): 
Total instructional hours (preceding. 12 months): 
 

CURS DE REÎMPROSPĂTARE 
(vezi JAR-FCL 2.355(a)(2)) 

FLIGHT INSTRUCTOR REFRESHER SEMINAR (See JAR-FCL 2.355(a)(2)) 
 
1 

 

Prin aceasta certific că subsemnatul a participat la un Curs de Instructor de Zbor aprobat de către AAC 
RM 
This is to certify that the undersigned attended a Flight Instructor Seminar approved by CAA  RM. 

 
2 

 

Datele personale ale participantului: 
Attendee’s personal particulars: 

Numele: 
Name: 
 

Adresa 
Address: 

Numărul certificatului: 
 License number:  

Data expirării calificării de FI(H) или IRI(H): 
Exp. date of FI(H) or IRI(H) rating: 

 
3 

 

Date despre curs: 
Seminar particulars: 

Data cursului: 
Date/s of seminar: 

Locul: 
Place: 

 
4 

 

Declaraţia responsabilului cursului 
Declaration by the responsible organizer: 

Prin prezenta certific că datele de mai sus sunt corecte şi Cursul de Instructor de Zbor s-a desfasurat aşa cum a fost 
aprobat de către AAC RM 

I  certify that the above data are correct and that the Flight Instructor Seminar was carried out as approved by CAA RM. 
Data aprobării: 
Date of approval: 

 Numele organizatorului (cu 
majuscule) 
Name of organizer: 
(block letters) 

 

Data şi locul: 
Date and place: 
 

 Semnătura: 
Signature: 

 

 
5 

Declaraţia participantului: 
Declaration by the attendee 

Confirm datele înscrise la punctele de la 1 la 3  
I confirm the data under 1 through 3 

 
Semnătura participantului: 
Attendee’s signature 
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VERIFICAREA COMPETENŢEI(vezi JAR-FCL 2.355(a)(3)) 

PROFICIENCY CHECK (See JAR-FCL 2.355(a)(3)) 
 

 
…………………………(Numele solicitantului) a dovedit în mod satisfăcător aptitudini ca instructor de zbor în 
cursul zborului de verificare a competentei. 
…………………………..(Name of applicant) has given proof of flying ability during a proficiency check flight. This was 
done to my satisfaction. 
Timpul de zbor: 
Flying time: 
 

Avionul/Sim. folosit: 
Aeroplane/Sim. used: 

Exercitiul principal: 
Main exercise: 
 
Numele FIE: 
Name of FIE: 
 

Numărul certificatului: 
License number: 

Data şi locul: 
Date and place: 
 

Semnătura: 
Signature: 
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ANEXA 9 
LA RAC-APL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPECIMENE DE CERERI ŞI RAPOARTE PRIVIND SUSŢINEREA PREGĂTIRII, 
TESTELOR DE ÎNDEMÎNARE/VERIFICĂRILOR DE COMPETENŢĂ ŞI TESTELOR 
PRACTICE FEL, TRI(E) ŞI SFI(E) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SECŢIUNEA - 1 
FORMULAR DE CERERE ŞI RAPORT PENTRU TESTUL DE ÎNDEMÂNARE / 
VERIFICAREA DE COMPETENŢĂ (FEL ŞI CALIFICAREA DE TIP) 
 
SECŢIUNEA - 2 
FORMULAR DE CERERE ŞI RAPORT PENTRU PREGĂTIREA ŞI TESTAREA 
PRACTICĂ TRI(E) şi SFI(E) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ANEXA 9  RAC-APL 

Ediţia 02 Anexe - 70 17.01.2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAGINA LĂSATĂ INTENŢIONAT LIBERĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA 9  RAC-APL 

Ediţia 02 Anexe - 71 17.01.2014 

Secţiunea 1 
FORMULAR DE CERERE ŞI RAPORT PENTRU TESTUL DE ÎNDEMÂNARE / VERIFICAREA DE 

COMPETENŢĂ (FEL ŞI CALIFICAREA DE TIP) 
FEL/type rating/training/skill test and prof. check form 

 
Numele solicitantului: 
Applicant’s last name: 

 Prenumele: 
First name: 

 

Tipul certificatului: 
Type of license: 

 Numărul: 
Number: 

 

Statul: 
State: 

 Semnătura solicitantului: 
Signature  of applicant: 

Avion multi-motor /MEA  Verificarea de competenţă / Prof. check:  
Înregistrarea pregătirii / Training record:  Calificarea de tip / Type rating:  
Testul de îndemânare / Skill test:  FEL  
Efectuarea corespunzătoare a pregătirii pentru calificarea de tip conform reglementarilor este certificată mai jos: 
Satisfactory completion of Type rating – training according to requirements is certified below: 

 
1 

 

Instruirea teoretică pentru obţinerea calificării de tip efectuată în timpul pregătirii 
Theoretical training for the issue of a type rating performed during period 

De la /from: La /to: La /at: 
Procentaj obţinut: 
mark obtained: 

% (admis 75%): 
% (Pass mark 75%): 

Tipul şi numărul certificatului:  
Type and number of license: 

Semnătura instructorului: 
Signature of instructor: 

Numele (cu majuscule): 
Name in block letters: 

 
2 

Simulator (tipul avionului): 
Simulator (aeroplane type): 

Trei sau mai multe 
axe: 
Three or more axes:: 

DA* 
YES 

NU* 
NO 

Pregătit pentru 
funcţionare şi utilizare 
Ready for service and used 

Fabricantul simulatorului/ Sim. manufacture: Mişcare/sistem/ motion system:: 
Operatorul simulatorului / Sim. operator: Mijloc vizual/ Visual aid: DA/YES* NU/NO* 
Timpul total de pregătire la comenzi/ Total training time at the controls:: 
Apropieri instrumentale la aeroporturi/ Instrument approaches at aerodromes: 
La altitudinea/înalţimea de decizie de/ to a decision altitude/height of: 
Locul/data timpul: 
Location/date/time 

Semnătura instructorului/examinatorului* pentru 
calificarea de tip: 
Signature of type rating instructor/examiner*: 

Tipul şi numărul certificatului: 
Type and No of license: 

Numele (cu majuscule): 
Name in capital letters: 

 
3 

 

Pregătirea în zbor: 
Flight training: 

Tipul avion: 
Type of aeroplane 

Înmatriculare: 
Registration: 

Timpul total de pregătire la comenzi: 
Flight time at the controls:: 

Decolări: 
Take-offs: 

Aterizări: 
Landings: 

Aeroporturile/locurile de pregătire(decolările, apropierile şi 
aterizările): 
Training aerodromes/sites (take-offs, approaches and landings): 

Locul şi data: 
Location and date:: 

 Semnătura instructorului/examinatorului* pentru calificarea de tip: 
Signature of type rating instructor/examiner*: 

Tipul şi nr certificatului: 
 Type and No of license:: 

 Numele (cu majuscule): 
Name in capital letters:: 

 
 

4 
 

Observat testul de îndemânare/ verificarea 
competenţei 
Skill test/Proficiency Check 
Notă: dacă solicitantul este respins examinatorul 
trebuie să menţioneze motivele. 
Remark: if the applicant failed the examiner shall 
indicate the reasons why 

 
 
Admis* 
Passed* 

 
 

Respins* 
Failed*  

SIM/înmatriculare avion: 
SIM/Aircraft Reg: 

Locul şi data: 
Location and date 

 Tipul şi nr. certificatului: 
Type and number of license 

 

Semnătura examinatorului autorizat*  
Signature of authorized examiner* 

 Numele (cu majuscule): 
Name in capital letters 

 

*tăiaţi corespunzător/delete as necessary 
 



ANEXA 9  RAC-APL 

Ediţia 02 Anexe - 72 17.01.2014 

Secţiunea 2 
 

 
FORMULAR DE CERERE ŞI RAPORT PENTRU PREGĂTIREA ŞI TESTAREA 

PRACTICĂ TRI(E) и SFI(E) 
TRI(E) and SFI(E) training/practical test application and report form 

 
 

 
1 
 

 
Datele personale ale solicitantului:  
Applications personal particulars:  

Numele solicitantului: 
Applicant’s last name: 
 

 Prenumele: 
First name: 

 

Data naşterii: 
Date of Birth: 

 Telefon (acasa): 
Tel (Home): 

 

Adresa: 
Address: 

 Ţara: 
Country: 

 

 
 
2 
 

 
Datele certificatului 
License Details 

Tipul certificatului: 
License type: 

 Numărul: 
Number:: 

 

 
 

 Data expirării: 
Exp. Date:: 

 

Calificările de tip incluse în certificat: 
Type ratings included in the license:: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Alte calificări incluse în certificat: 
Other ratings included in the license 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 
3 
 

Experienţa de zbor înainte de curs (vezi RAC-APL 0165) 
Pre-course flying experience (See RAC-APL 0165) 

Experienţa de zbor totală (ore) 
Total flying hours 

Total ore de zbor pe tipul respectiv (ultimele 12 luni): 
Total hours on present type (preceding. 12 months): 

Ore 
hours 

 
 

Numărul de zboruri 
Number of flights 

 

 
4 

Declaraţia solicitantului 
Declaration by the applicant 
 

Am beneficiat de un curs de pregătire în conformitate cu programa analitică aprobată de către AAC RM 
pentru: 

se completează după caz 
I have received a course of training in accordance with the syllabus approved by the CAA  RM   for the: 

Tick as applicable 
Calificare de instructor pe tip 
TRI(E) 
Type Rating Instructor TRI(E) 

 
 

Calificare de instructor la 
simulator SFI(E) 
Simulator Flight Instructor SFI(E) 

 
 

  
 

Numele (cu majuscule): 
Name in (block letters) 

 
 

Semnătura: 
Signature 
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Declaraţia instructorului şef de zbor 
Declaration by the chief flight instructor  

 
Certific că dl (dna)…………………..a efectuat în mod corespunzător un curs de instruire aprobat pentru 

I certify that …………………..has satisfactorily completed an approved course of training for the 
 
Calificare de instructor pe tip 
TRI(E) 
Type Rating Instructor TRI(E) 
 

 
 

Calificare de instructor la 
simulator SFI(E) 
Simulator Flight Instructor 
SFI(E) 

 
 

  
 

 
În conformitate cu programa analitică corespunzătoare aprobată de către AAC RM  

in accordance with the relevant syllabus approved by the CAA RM 
Orele de zbor în timpul cursului: 
Flying hours during the course: 

 
 

Avioane, simulatoare, sau echipamente pentru proceduri de zbor şi navigaţie utilizate: 
Aeroplane/s, simulator/s or flight and navigation procedure trainers used:  
 
Numele CFI: 
Name of CFI:  
Semnătura: 
Signature:  
Numele FTO: 
Name of FTO:  
 

6 
 

 
Certificatul instructorului de zbor examinator 
Flight instructor examiner’s certificate 
 

Am testat solicitantul în conformitate cu raportul de examinare 
I have tested the applicant according to the examination report 

A – EVALUAREA INSTRUCTORULUI DE ZBOR EXAMINATOR în cazul „admis parţial”: 
A – FLIGHT INSTRUCTOR EXAMINER’S ASSESSMENT in case of partial pass: 

Examinarea teoretică orală: 
Theoretical oral examination 

Testul de îndemânare: 
Skill test:: 

Admis  
Passed 

Respins  
Failed 

Admis  
Passed 

Respins  
Failed 

 Recomand zbor în continuare/pregătire la sol cu un instructor înainte de retestare 
I recommend further flight/ground training with an instructor before re-test 

 Nu consider necesar continuarea pregătirii în zbor/teoretică înainte de retestare 
I do not  consider further flight/theoretical instruction necessary before re-test 
  Se completează după caz/ Tick as applicable 

B – EVALUAREA INSTRUCTORULUI DE ZBOR EXAMINATOR 
B – FLIGHT INSTRUCTOR EXAMINER’S ASSESSMENT 

 Calificare de instructor de zbor 
Flight Instructor rating 

 Calificare de instructor la simulator SFI(E) 
Simulator Flight Instructor SFI(E) 

Se completează după caz/ Tick as applicable 
Numele TRI(E) (cu majuscule): 
TRI(E)’s name (block letters): 
Semnătura: 
Signature: 
Numărul certificatului: 
License number:  

Data: 
Date:  

 
ZBOR ÎN CALITATE DE OBSERVATOR (doar pentru SFI(N)) 

OBSERVATION FLIGHT (for SFI(N) only) 
  
Data: 
Date: 

Experienţa de zbor totală(ore) 
Total flying hours  

Numele şi semnătura PIC: 
PIC’s name and signature 
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PAGINA LĂSATĂ INTENŢIONAT LIBERĂ 
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ANEXA 10 
LA RAC-APL 

 
 
 
 
 
 
 
 
SPECIMENE DE DOCUMENTE PRIVIND CERTIFICATELE ŞI/SAU CALIFICĂRILE 
DE TIP NAVIGATORILOR AERIENI 
 
 
 
 
 
 
SECŢIUNEA - 1 
TESTUL DE ÎNDEMÎNARE ŞI VERIFICĂREA DE COMPETENŢĂ PENTRU 
ACORDAREA FNL, ACORDAREA ŞI REVALIDAREA CALIFICĂRII DE TIP 
 
 
SECŢIUNEA - 2 
CONŢINUTUL PREGĂTIRII/TESTULUI DE ÎNDEMÎNARE/ VERIFICĂRII DE 
COMPETENŢĂ PENTRU ACORDAREA FNL, ACORDAREA ŞI REVALIDAREA 
CALIFICĂRII DE TIP 
 
 
SECŢIUNEA - 3 
FORMULARUL DE CEREREA ŞI RAPORT PENTRU TESTUL DE ÎNDEMÎNARE/ 
VERIFICĂRE DE COMPETENŢĂ 
 
 
SECŢIUNEA- 4 
MANUALUL DE APROBARE A CURSULUI DE PREGĂTIRE PENTRU 
ACORDAREA CALIFICĂRII DE TIP 
 
 
SECŢIUNEA - 5 
FORMULARUL DE CEREREA ŞI RAPORT PENTRU PREGĂTIREA ŞI 
TESTĂREA PRACTICĂ TRI(N) şi SFI(N) 
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PAGINA LĂSATĂ INTENŢIONAT LIBERĂ 
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Secţiunea 1 
Testul de îndemânare şi verificarea de competenţă pentru acordarea FNL, acordarea şi 
revalidarea calificării de tip 
 
1. Candidatul va susţine pregătirea necesară conform programului indicat în Secţiunea 2 
Anexa 10 la RAC-APL 0105(2). 
 
2. Secţiunile, pe care candidatul le va îndeplini în cadrul testului de îndemînare/verificării de 
competenţă sunt expuse în Secţiunea 2 Anexa 10 la RAC-APL 0105(2). Cu aprobarea AAC RM 
pot fi elaborate mai multe variante de desfăşurare a testului de îndemînare/verificării de 
competenţă care includ zboruri pe rută. Examinatorul va alege una dintre aceste variante. Pot fi 
utilizate simulatoare de zbor şi alte mijloace de pregătire aprobate, in cazul în care există această 
posibilitate. 
 
3. Candidatul va îndeplini toate secţiunile testului de îndemînare/verificăre de competenţă. În 
cazul în care candidatul nu a îndeplinit mai mult de o secţiune, acesta va susţine repetat testul de 
îndemînare/verificărea de competenţă integral. Candidatul care nu a îndeplinit numai o secţiune o 
va susţine repetat. În cazul neîndeplinirii oricărei alte secţiuni, la susţinerea repetată a testului de 
îndemînare/verificării de competenţă, inclusiv secţiunile susţinute cu succes în încercarea 
anterioară, va fi obligatorie susţinerea acestora integral. 
 
4. În cazul in care testul de îndemînare/verificărea de competenţă nu a fost susţinută, poate fi 
necesară o pregătire suplimentară. În cazul neîndeplinirii tuturor secţiunilor pe parcursul a două 
încercări va fi obligatorie o pregătire suplimentară a candidatului în modul stabilit de către 
examinator. Numărul încercărilor de susţinere a testului de îndemînare/verificării de competenţă nu 
este limitat. 
 
MODUL DE DESFĂŞURARE A TESTULUI DE ÎNDEMÎNARE/VERIFICĂRII DE COMPETENŢĂ. 
PREVEDERI GENERALE 
 
5. AAC RM va asigura examinatorul cu recomandări privind siguranţa desfăşurării testului de 
îndemînare/verificării de competeţă. 
 
6. În cazul în care candidatul va decide să întrerupă îndeplinirea testului de 
îndemînare/verificării de competenţă din motive pe care examinatorul le va considera insuficiente, 
candidatul va susţine repetat testul de îndemînare/verificărea de competenţă integral. În cazul în 
care testul de îndemînare/verificărea de competenţă vor fi întrerupte din motive pe care 
examinatorul le va considera suficiente, candidatul va susţine în zborul următor doar acele secţiuni 
ale testului de îndemînare/verificării de competenţă care nu au fost finalizate. 
 
7. La aprecierea examinatorului orice procedură a testului de îndemînare/verificării de 
competenţă poate fi repetată de către candidat. Examinatorul poate întrerupe testul de 
îndemînare/verificărea de competenţă la orice etapă, dacă va considera că nivelul îndemînării de 
zbor demonstrat de către candidat necesită susţinerea repetată a testului de îndemînare/verificării 
de competenţă. 
 
8. Verificările şi procedurile de cabină vor fi desfăşurate conform listei de control aprobată 
pentru aeronavă, pe care se desfăşoară testul de îndemînare/verificărea de competenţă, şi dacă 
este cazul, în conformitate cu conceptul MCC. Datele privind performanţele pentru decolare, 
apropiere şi aterizare vor fi calculate de către candidat în conformitate cu Manualul operaţional al 
operatorului aerian sau cu Manualul de zbor pentru aeronavă folosită. 
 
CERINŢE SPECIALE FAŢĂ DE TESTUL DE ÎNDEMÎNARE/VERIFICĂREA DE COMPETENŢĂ 
 
9. Testul de îndemînare/verificărea de competenţă se desfăşoară în componenţa echipajului. 
 
10. Testul de îndemînare/verificărea de competenţă va include şi zborul pe rută. 
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NIVELUL ACCEPTABIL DE SUSŢINERE A TESTULUI DE ÎNDEMÎNARE/VERIFICĂRII DE 
COMPETENŢĂ 
 
11. Candidatul trebuie să îşi demonstreze abilitatea de a: 
 

(а) opera sistemele aeronavei în limitările acestora; 
 
(b) raţiona corect şi de a supraveghea situaţia aeriană; 
 
(с) aplica cunoştinţele de aeronautică; 
 
(d) înţelege şi aplică procedurile de cooperare în echipaj multiplu şi în caz de incapacitate; 

şi 
(е) comunică eficient cu ceilalţi membri ai echipajului, dacă este cazul. 
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Secţiunea  2 
Conţinutul pregătirii/testului de îndemînare/verificării de competenţă pentru  
acordarea FNL, acordarea şi revalidarea a calificării de tip 
 
1  Următoarele simboluri înseamnă: 
 

F/N – antrenat pentru acordarea calificării de tip 
 

Х   – vor fi folosite simulatoare pentru acest exerciţiu, dacă sunt disponibile, altfel se va folosi o 
aeronavă, cu excepţia cazurilor când se indică altfel. 

 
2. Antrenamentul practic va fi efectuat cel puţin la nivelul de echipament de pregătire 
prezentat ca (F/N), sau poate fi efectuat până la nivelul echipamentului indicat de săgeată (→). 
 

Următoarele abrevieri sunt folosite pentru a indica echipamentul de antrenament folosit: 
 

А/С  –  Aeronavă 
FS  –  Simulator de zbor 
FTD  –  Echipament pentru pregătire de zbor 
OTD  –  Alte dispozitive de pregătire 

 
3. Acolo unde apare litera „M” în coloana testului de îndemînare/verificării de competenţă 
aceasta va indica un exerciţiu obligatoriu. 
 
4. Un simulator de zbor va fi folosit pentru antrenamentul practic dacă simulatorul face parte 
dintr-un curs aprobat de calificare pe tip. Următoarele consideraţii se vor aplica pentru aprobarea 
cursului: 
 
 (а) cerinţele faţă de simulatorul de zbor; 
 
 (b) calificările instructorului şi examinatorului; 
 
 (с) volumul de pregătire la simulator pentru zbor de linie, oferit de curs; 
 

(d) calificarea şi experienţa anterioară de operare pe linie a navigatorului care 
efectuează pregătirea; 

(e) numărul de ore de zbor de linie sub supraveghere, realizate după acordarea noii 
calificări de tip. 
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 Pregătirea practică 
 

Test de înd./Verif. de 
comp. pentru  

FNL/calificare de tip 
Manevre/proceduri  inclusiv  МСС  

 
 
 

OTD 

 
 
 
 

FTD 

 
 
 
 

FS 

 
 
 
 

AC 

Numele 
instructorului 

care a 
efectuat 

pregătirea 

Verifi-
cat în 

Numele 
instructorului 

care a efectuat 
testul FS 

AC 

SECŢIUNEA 1 
Pregătire înainte de zbor  

 
 
 

F/N 

   
 

   

1.1 Cunoaşterea situaţiei de navigaţie aeriană, 
meteorologică, cerinţelor documentelor de 
conducere şi instrucţiunilor 
1.2 Cunoaşterea regulilor de menţinere a radio-
comunicaţiei şi modalităţilor de restabilire a 
orientării la diferite etape ale zborului 

 
F/N 

      

1.3 Efectuarea calculului prealabil de zbor (controlul 
ASŞR) cu îndeplinirea documentelor necesare de 
zbor 

 
F/N 

      

1.4  Inspecţia vizuală a exteriorului aeronavei.    F/N  M 
Doar 
aero-
nava 

 

1.5 Inspecţia cabinei de pilotaj. Folosirea check-
listului. Controlul şi pregătirea echipamentului de 
navigaţie şi de radiocomunicaţie. Instalaţia 
radiofrecvenţei (navigaţiei şi comunicaţiei).  
 

 
 

F/N 

 
 
 

    
 

М 

 

SECŢIUNEA 2 
Calcularea elementelor de decolare şi executare 
a manevrei de plecare 

 
 
 
 

F/N 

      

2.1 Calcularea greutăţii maxime de decolare admise 
în condiţii meteorologice reale 

2.2 Calcularea lungimii distanţei balansate de zbor 
(în cazul în care aceasta este prevăzută în 
Manualul operaţional de zbor al aeronavei) şi 
vitezelor 

 
F/N 

  
 

    

2.3 Executarea tehnologiei de lucru la decolare şi 
urcare pe pantă 

  F/N   М  

2.4 Executarea SID.   F/N 
 

  М  

SECŢIUNEA 3 
Proceduri în zbor 

 
 
 

F/N 
 

      

3.1 Operarea normală a sistemelor aeronavei şi 
controlul panourilor de comandă 

3.2 Operarea normală şi anormală a următoarelor 
sisteme: 

     Minimum 3 puncte de 
acţiuni în situaţii anormale 

din 3.2-3.2.5 vor fi selectate 
pentru testare. 

 М 
3.2.0 Sistemul pitot/static F/N       
3.2.1.Sistemul electric F/N       
3.2.2. Echipamentele radio F/N       
3.2.3.Echipamentele de navigaţie F/N       
3.2.4. Aparate de direcţie F/N       
3.2.5. Radarul F/N       
SECŢIUNEA 4 
Utilizarea în complex a dispozitivelor de 
navigaţie 

   
 
 
 
 

F/N 
 

 
 
 
 
 
 

   

4.1 Cunoaşterea metodelor navigaţiei aeriene, 
modalitatea de aplicare şi particularităţile exploatării 
dispozitivelor de navigaţie (sistemelor) în zbor  

4.2. Capacitatea de a alege într-o situaţie concretă 
metodele şi dispozitivele de navigaţie principale şi 
auxiliare care în condiţiile create de zbor vor asigura 
exactitatea mai mare, siguranţa şi securitatea 
controlului avionului 

   
 

F/N 

 
 
 

   

4.3 Aplicarea practică în zbor a complexului de 
navigaţie-pilotare: 

       

4.3.1 Oportunitatea şi corectitudinea alegerii 
regimului de operare. 

  F/N   M  

4.3.2. Oportunitatea şi corectitudinea stabilirii 
datelor iniţiale  

  F/N   M  
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4.3.3. Alegerea intervalelor optime de corectare a 
coordonatelor calculate şi efectuarea corectărilor 
(automate şi manuale ) 

   
F/N 

  M  

4.4. Aplicarea practică în timpul zborului a 
sistemului autonom de navigaţie: 

   
 

    

4.4.1. Oportunitatea şi corectitudinea alegerii 
regimului de operare. 

  F/N     

4.4.2. Oportunitatea şi corectitudinea stabilirii 
datelor iniţiale.  

  F/N 
 

 
 

   

4.4.3. Alegerea intervalelor optime, modalităţilor de 
corectare a coordonatelor calculate şi efectuarea 
corecţiei 

  F/N  
 

   

4.5. Aplicarea practică în zbor a aparatelor de 
direcţie (magnetice, giromagnetice, giroscopice, 
astronomice), Radar, ADF, TACAN, sistemelor de 
inerţie, sextanţilor aeronautici.  

   
F/N 

 

 
 
 
 

 M  

4.6. Depistarea oportună cu ajutorul dispozitivelor 
tehnice a fenomenelor meteorologice periculoase şi 
executarea manevrelor pentru evitarea acestora 

    
 

F/N 

   

SECŢIUNEA 5 
Stabilirea elementelor de navigaţie ale  zborului 

       

5.1Cunoaşterea modalităţilor de stabilire a 
elementelor de navigaţie cu ajutorul mijloacelor 
tehnice de bord şi la sol de dirijare a avionului   

   
F/N 

 
 
 

 M  

5.2 Alegerea celor mai exacte şi operative 
modalităţi pentru stabilirea elementelor de navigaţie 
în situaţii concrete de zbor 

   
F/N 

 
 

   

5.3 Exactitatea şi operativitatea stabilirii elementelor 
de navigaţie: 

       

5.3.1. Cu ajutorul mijloacelor tehnice   F/N 
 

    

5.3.2. Vizual    F/N    
5.3.3. Capacitatea de a face calculele în gînd   F/N 

 
    

5.3.4 Menţinerea reperelor vizuale, aprecierea 
manuală de către navigator 

    
F/N 

   

SECŢIUNEA 6 
Proceduri nestandard şi de avarie 

     Minimum 3 puncte din 
punctele 6.1-6.8 vor fi 
selectate pentru testare. 

М 
6.1 Practicarea acţiunilor în caz de incendiu  a 
motoarelor, în saloane, cabina echipajului,  
compartimentele de bagaje, echipamentului electric 
inclusiv procedurile de evacuare 

  
F/N 

 
 

 
 

 

6.2 Depistarea şi înlăturarea fumului  F/N      
6.3. Acţiuni în caz de ieşire din funcţiune a motorului 
şi punerea în funcţiune repetată a acestuia. 

 F/N  
 

 
 

   

6.4 Simularea ieşirii din funcţiune a sistemelor de 
ingectare/coborîre în caz de avarie. 

   
F/N 

 
 

   

6.5 Oportunitatea depistării defecţiunilor în 
funcţionarea CNP. 

 F/N  
 

 
 

   

6.6 Ordinea de desfăşurare a acţiunilor în cazul 
ieşirii din funcţiune a CNP. 

 F/N      

6.7. Oportunitatea şi corectitudinea depistărilor 
ieşirilor din funcţiune a mijloacelor de navigaţie 
argumentarea şi corectitudinea acţiunilor în cazul 
ieşirilor din funcţiune a acestora. 

  
F/N 

 
 

 
 

   

6.8 Alte proceduri de avarie conform Manualului 
operaţional de zbor al aeronavei corespunzătoare 

 F/N      

SECŢIUNEA 7 
Calcularea elementelor şi executarea manevrei 
de coborîre şi intrare la aterizare 

       

7.1 Oportunitatea şi corectitudinea efectuării 
calculului elementelor manevrei verticale şi control 
asupra rezistenţei parametrilor de coborîre 

  F/N  
 

   

7.2.Oportunitatea şi corectitudinea efectuării 
calculului elementelor de intrare la aterizare şi 
controlul asupra rezistenţei acestora 

  F/N  
 

   

7.3 Executarea cerinţelor tehnologiei de lucru şi 
Manualului operaţional de zbor al aeronavei la 
coborîre şi intrare la aterizare 

   
F/N 

 
 

   

7.4 Rezistenţa STAR şi schemei de intrare la 
aterizare 

  F/N  
 

   

7.5 Intrare la aterizare conform ILS   F/N 
 

    

7.6 Intrare la aterizare conform VOR   F/N 
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7.7Intrare la aterizare conform NDB   F/N 
 

    

7.8. Intrare vizuală la aterizare   F/N 
 

    

7.9 Apropiere ratată   F/N 
 

    

7.9.1.  Înscrierea şi zborul în zona de aşteptare   F/N 
 

    

7.9.2. Menţinerea atenţiei la toate etapele zborului, 
precauţiei (precauţiei radio) şi cooperarea cu 
membrii echipajului 

    
F/N 

   

SECŢIUNEA 8 
Autorizaţie suplimentară pentru executarea 
intrărilor la aterizărare instrumentală pînă la 
înălţimea/altitudinea de luare a deciziei mai mică 
de 60m (200 ft.) САТ I/II 
 
Executarea următoarelor manevre şi proceduri 
constituie o cerinţă minimală pentru acordarea 
autorizaţiei de intrare la aterizare instrumentală  
pînă la înălţimea/altitudinea de luare a deciziei mai 
mică de 60m   (200 ft.). 
 
În cazul următoarelor intrări la aterizăre 
instrumentală şi procedurilor de apropiere ratată va 
fi utilizat echipamentul complet al aeronavei, 
necesar în scopul certificării de tip pentru intrări la 
aterizare instrumentale pînă la înălţimea/altitudinea 
de luare a deciziei mai mică de 60m  (200ft.). 

       

8.1 Decolare întreruptă în cazul vizibilităţii minime 
permise pe pista de decolare-aterizare (RVR) 

  F/N X 
Avio- 
nul 

nu se 
utilize
ază 

 М  

8.2 Intrări la aterizare conform ILS 
În condiţii de simulare a zborurilor instrumentale  
pînă la DH aplicabil cu utilizarea sistemului de 
dirijare  automat. Vor fi respectate procedurile 
standard de cooperare în cadrul echipajului 
(distribuirea sarcinilor, procedurile de întreţinere a 
convorbirilor în cadrul echipajului, controlul reciproc, 
schimbul de informaţii). 

   
F/N 

 
 

  
М 

 

8.3 Apropiere ratată 
după atingerea DH ca urmare a executării intrărilor 
la aterizare indicate în subpunctul  6.2. 
Pregătirea de asemenea va include apropierea 
ratată în condiţiile de simulare în cazul în care este 
insuficientă RVR, deplasării vîntului, ieşirii 
aeronavei din limitele parametrilor de intrare la 
aterizare, ieşirii din fucnţiune a echipamentului la 
sol/de bord  pînă la atingerea DH şi apropierii ratate 
cu simularea ieşirii din funcţiune a echipamentului 
de bord. 
O atenţie deosebită se va acorda procedurilor de 
apropiere ratată în regim automat sau manual. 

   
F/N 

 
 

  
М 

 

8.4 Aterizări 
cu stabilirea contactului vizual cu repere  la sol pe 
DH după intrarea la aterizare instrumentală. În 
dependenţă de sistemul concret de dirijare a 
zborului se va executa aterizarea automată. 

   
F/N 

 
 

  
М 
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Secţiunea 3 
FORMULAR DE CERERE ŞI RAPORT PENTRU PREGĂTIREA/TESTUL DE ÎNDEMÂNARE/ 

VERIFICAREA DE COMPITENŢĂ (FNL ŞI CALIFICAREA DE TIP) 
FNL/type rating/training/skill test and prof. check application and report form  

  Numele solicitantului: 
  Applicant’s last name: 

 Prenumele: 
First name: 

 

Tipul certificatului: 
Type of license: 

 Numărul: 
Number: 

 

Statul: 
State: 

 Semnătura solicitantului: 
Signature of applicant: 
 

 

Avion multi-motor/MEA  Verificarea de competenţă/ Prof. check  
Înregistrarea pregătirii/ Training record:  Calificarea de tip/ Type rating:  
Testul de îndemânare/ Skill test  FNL  

Efectuarea corespunzătoare a pregătirii pentru calificarea de tip conform reglementarilor este certificată mai jos: 
Satisfactory completion of Type rating – training according to requirements is certified below: 

 
1 

 

 
Instruirea teoretică pentru obţinerea calificării de tip efectuată în timpul pregătirii 
Theoretical training for the issue of a type rating performed during period 
 

De la/from: La/to: La/at 
Procentaj obţinut: 

mark obtained:: 
% (admis 75%): 

% (Pass mark 75%): 
Tipul şi numărul certificatului:  

Type and number of license: 
Semnătura instructorului: 

Signature of instructor:: 
Numele (cu majuscule): 

Name in capital letters:: 
 
2 
 

 
Simulator (tipul avionului): 
Simulator (aeroplane type): 

Trei sau mai multe 
axe: 
Three or more axes: 

DA* 
YES 

NU* 
NO 

Pregătit pentru funcţionare 
şi utilizare 
Ready for service and used 

Fabricantul simulatorului/ Sim. manufacture: Mişcare/sistem/ motion system: 
Operatorul simulatorului / Sim. operator: Mijloc vizual/  

Visual aid: 
DA/YES* NU/NO*  

Timpul total de pregătire la comenzi/ Total training time at the controls:: 
Apropieri instrumentale la aeroporturi/ Instrument approaches at aerodromes 
La altitudinea/înalţimea de desizie de/ to a decision altitude/height of: 
Locul/data/ timpul: 
Location/date/time: 

Semnătura instructorului/examinatorului* pentru calificarea de 
tip: 
Signature of type rating instructor/examiner*: 

Tipul şi numărul certificatului: 
Type and No of license: 

Numele (cu majuscule): 
Name in block letters: 

 
3 
 

 
Pregătirea în zbor: 
Flight training: 

Tipul avion: 
Type of aeroplane 

Înmatriculare: 
Registration: 

Timpul total de pregătire la comenzi: 
Flight time at the controls: 

Decolari: 
Take-offs: 

Aterizari: 
Landings: 

Aeroporturile/locurile de pregătire(decolările, apropierile şi aterizărele): 
Training aerodromes/sites (take-offs, approaches and landings): 

Locul şi data: 
Location and date: 

 Semnătura instructorului/examinatorului* pentru calificarea de tip: 
Signature of type rating instructor/examiner*:: 

Tipul şi nr. certificatului: 
 Type and No of license: 

 Numele (cu majuscule): 
Name in capital letters: 

 
4 

 

Observat testul de îndemânare/ 
verificarea de competenţă 
Skill test/Proficiency Check 
Notă: dacă solicitanul este respins 
examinatorul trebuie să menţioneze 
motivele. 
Remark: if the applicant failed the 
examiner shall indicate the reasons why 

 
 

Admis* 
Passed* 

 
 

Respins* 
Failed* 

SIM/înmatriculare avion: 
SIM/Aircraft Reg: 

Locul şi data: 
Location and date 

 Tipul şi nr. certificatului: 
Type and number of license 

 

Semnătura examinatorului autorizat*  
Signature of authorized examiner* 

 Numele (cu majuscule): 
Name in capital letters 

 

*tăiaţi corespunzător/delete as necessary 
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Secţiunea 4 
 
Manualul de aprobare a cursului pentru acordarea calificării de tip 
 
PROGRAMUL DE PREGĂTIRE 
 

(1) Tipul aeronavei 
 

 În scopul aprobării cursului este necesar, pe cît este posibil, de a asigura pregătirea 
complexă cu dispozitive la sol, simulator de zbor şi pregătire în zbor pentru a oferi cursantului 
posibilitatea de a executa în siguranţă şi calificat zboruri la nivelul necesar pentru acordarea 
calificării de tip. Cursul se va desfăşura pe un tip de aeronavă, iar în cazurile în care există câteva 
modele, toată pregătirea de zbor şi la sol, parte integrantă a cursului aprobat, se va desfăşura pe 
un singur model. 
 

(2) Pregătirea pe aeronavă şi STD 
 

 Programul de pregătire va stabili cu exactitate volumul pregătirii de zbor pe aeronavă şi STD 
(simulatoare de zbor, FTD sau alte dispozitive de pregătire) coordonat cu AAC RM (vezi Secţiunea 
2 Anexa 10 la RAC-APL 0105(2)). În cazul în care simulatorul potrivit se află la o îndepărtare 
geografică de la baza de pregătire obişnuită, AAC RM poate fi de acord cu faptul ca în acest 
program să se includă unele genuri de pregătire suplimentare pentru efectuarea pregătirii la 
dispozitivele îndepărtate. 
 

(3) Testul de îndemânare 
 

 Conţinutul programului de pregătire de zbor se va referi şi la testul de îndemânare pe tipul 
respectiv. Pregătirea practică este expusă în Secţiunea 2 Anexa 10 la RAC-APL 0105(2) şi poate fi 
modificată în caz de necesitate. Testul de îndemânare poate fi efectuat pe aeronavă sau 
simulatorul de zbor sau pe părţi, pe aeronavă şi la simulator. În cazul utilizării simulatorului pentru 
efectuarea testului de îndemânare este necesar de a se conduce de capacitatea de rezoluţie a 
simulatorului şi experienţa anterioară a candidatului. În cazul în care simulatorul de zbor nu este 
accesibil, acţiunile în cazul funcţionării anormală al sistemelor nu se va desfăşura pe aeronave, cu 
excepţia celor permise conform formularului testului de îndemânare de tip. În acest caz se 
desfăşoară simularea în cabină. 

 
(4) Testări pe etape şi examenul final la pregătirea teoretică  

 
 Până la examenul final la pregătirea teoretică care cuprinde tot programul, pe parcursul 
pregătirii teoretice se vor desfăşura testări pe etape privind însuşita. Testările pe etape vor evalua 
cunoştinţele candidatului la finalizarea fiecărei etape a programului de pregătire. 
 

(5) Mijloace de pregătire la sol 
 

 TRTO va asigura cel puţin mijloace pentru orele de clasă. Mijloacele şi echipamentul 
suplimentar pentru orele de clasă, inclusiv, dacă e cazul, computere, vor reflecta conţinutul cursului 
şi structura aeronavei. Pentru aeronavele autorizate pentru executarea zborurilor în echipaj 
multipilot, nivelul minim al mijloacelor de pregătire la sol necesar pentru aprobare va include 
echipamentul care reflectă atmosfera reală de lucru a cabinei. Analiza sarcinilor şi realizările 
recente în domeniul pregătirii tehnologiilor vizuale sînt de ajutor şi vor fi incluse, dacă  e posibil, în 
calitate de mijloace didactice. Mijloacele pentru testarea independentă şi de control vor fi accesibile 
cursantului.   
 

(6) Mijloace de pregătire de zbor 
 

 Mijloacele de pregătire de zbor sau alte mijloace de pregătire pot fi puse la dispoziţie 
suplimentar la orele de clasă, pentru a-i oferi cursantului posibilitatea de a aplica în practică şi de a 
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consolida cunoştinţele teoretice. În cazul în care nu există echipamentul necesar sau acesta nu 
corespunde programului de pregătire, va fi pus la dispoziţie o aeronavă sau un simulator de zbor de 
tipul corespunzător. În cazul în care FTD reflectă tipuri diferite a unui şi aceluiaşi tip de aeronavă pe 
care cursantul susţine pregătirea, atunci în acest caz este necesară desfăşurarea pregătirii conform 
diferenţelor sau pregătirea de familiarizare. 
 

(7) Pregătire cu utilizarea computerului (СВТ) 
 
 În cazul în care mijloacele CBT sînt utilizate în calitate de mijloc de pregătire, organizaţia va 
asigura prezenţa instructorului la sol corespunzător instruit pe toată durata utilizării de către cursanţi 
a echipamentului. Orele cu utilizarea CBT vor fi însoţite de instructaj introductiv, precum şi analiza 
finală, efectuată de către instructorul la sol calificat.  
 

(8) Pregătirea teoretică  
 
 Orele la pregătirea teoretică vor satisface următoarele scopuri generale ale cursantului: 

(a) cunoştinţe complete privind structura aeronavei, motorul, sistemele şi limitări de 
funcţionare acestora; 

(b) informaţia privind amplasarea şi activitatea organelor de comandă, indicatoarelor 
aeronavei şi sistemelor acesteia amplasate în cabină; 

(c) însuşirea ieşirilor din funcţiune a sistemelor şi influenţa lor asupra operării aeronavei şi 
interconexiunea cu alte sisteme; 

(d) însuşirea procedurilor normale, anormale şi de urgenţă.  
 
 Volumul timpului şi conţinutul pregătirii teoretice depinde de complexitatea tipului de 
aeronavă şi într-o oarecare măsură de experienţa anterioară a cursantului.  
 

(9) Pregătirea de zbor 
 

9.1 Echipamente de instruire în zbor sintetic (STD): 
(a) pregătirea la simulatorul de zbor – 8 zboruri nu mai puţin de 2 ore; sau 
(b) pregătirea la dispozitiv pentru instruire în proceduri de zbor şi navigaţie (FNPT) – 4 

zboruri, nu mai puţin de 6 ore. 
 

9.2 Aeronava (cu simulator de zbor): 
 

Navigatorul care are mai puţin de 1000 ore de zbor pe aeronava cu echipamentul de navigaţie 
asemănător sau mai puţin de 3000 ore totale de zbor – 6 zboruri pe rută, nu mai puţin de 12 ore. 
Navigatorul care are mai puţin de 1000 ore de zbor pe aeronava cu echipamentul de navigaţie 
asemănător sau mai puţin de 3000 ore totale de zbor – 2 zboruri pe rută, nu mai puţin de 4 ore. 
 

9.3 Aeronava (fără simulator de zbor)  
 
Navigatorul care are mai puţin de 1000 ore de zbor pe aeronava cu echipamentul de navigaţie 
asemănător sau mai puţin de 3000 ore totale de zbor – 8 zboruri pe rută, dar nu mai puţin de 16 
ore. Navigatorul care are mai puţin de 1000 ore de zbor pe aeronava cu echipamentul de navigaţie 
asemănător sau mai puţin de 3000 ore totale de zbor – 4 zboruri pe rută, dar nu mai puţin de 8 ore. 
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Secţiunea 5 
 

FORMULAR DE CERERE ŞI RAPORT PENTRU TESTUL DE ÎNDEMÂNARE  
TRI(N), SFI(N) 

TRI(N), SFI(N) training/skill test and prof. check application and report form 
 

1 Datele personale ale solicitantului:  
Applications personal particulars:  

Numele solicitantului: 
Applicant’s last name: 

 Prenumele: 
First name:: 

 

Data naşterii: 
Date of Birth: 

 Telefon (acasa): 
Tel (Home): 

 

Adresa: 
Address: 

 Ţara: 
Country: 

 

 
2 Datele certificatului 

License Details 
Tipul certificatului: 
License type 

 Numărul: 
Number: 

 

 
 

 Data expirării: 
Exp. Date: 

 

Calificările de tip incluse în certificat: 
Type ratings included in the license:: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5 

Alte calificări incluse în certificat: 
Other ratings included in the license:: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5 

 
3 Experienţa de zbor înainte de curs (vezi RAC-APL 0165) 

Pre-course flying experience (See RAC-APL 0165) 
Experienţa de 

zbor totală(ore)  
Total flying hours 

 Total ore de zbor pe tipul respectiv (ultimele 12 luni): 
Total hours on apropriate type (preceding. 12 months): 

Ore 
hours: 

 
 

Numărul de zboruri 
Number of flights: 

 
 

 
4 Declaraţia solicitantului 

Declaration by the applicant 
Am beneficat de un curs de pregătire în conformitate cu programa analitică aprobată de către AAC RM pentru: 

I have received a course of training in accordance with the syllabus approved by the CAA RM  for the: 
se completează după caz /Tick as applicable 

Calificare de instructor pe tip 
TRI(N) 
Type Rating Instructor TRI(N) 

 
 

Calificare de instructor la 
simulator SFI(N) 
Simulator Flight Instructor SFI(N) 

 
 

  
 

Numele (cu majuscule): 
Name in capital letters  

 
 

Semnătura: 
Signature: 
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5 Declaraţia instructorului şef de zbor 
Declaration by the chief flight instructor 

Certific că dl (dna)…………………..a efectuat în mod corespunzător un curs de pregătire aprobat pentru 
I certify that …………………..has satisfactorily completed an approved course of training for the 

Calificare de instructor pe tip 
TRI(N) 
Type Rating Instructor TRI(N) 

 
 

Calificare de instructor la simulator 
SFI(N) 
Simulator Flight Instructor SFI(N) 

 
 

  
 

În conformitate cu programa analitică corespunzătoare aprobată către AAC RM 
in accordance with the relevant syllabus approved by the CAA  RM 

Orele de zbor în timpul cursului: 
Flying hours during the course 

 

Avioane, simulatoare, sau echipamente pentru proceduri de zbor şi navigaţie utilizate: 
Aeroplane/s, simulator/s or flight and navigation procedure trainers used: 
 
 
Numele CFI: 
Name of CFI: 
Semnătura: 
Signature: 
Numele FTO: 
Name of FTO: 
6 Certificatul instructorului de zbor examinator 

Flight instructor examiner’s certificate 
Am testat solicitantul în conformitate cu raportul de examinare 
I have tested the applicant according to the examination report 

 
A – EVALUAREA INSTRUCTORULUI DE ZBOR EXAMINATOR în cazul „admis partial”: 

A – FLIGHT INSTRUCTOR EXAMINER’S ASSESSMENT in case of partial pass: 
 

Examinarea teoretică orală: 
Theoretical oral examination 

Testul de îndemânare: 
Skill test:: 

Admis  
Passed 

Respins  
Failed 

Admis  
Passed 

Respins  
Failed 

 Recomand zbor în continuare/pregătire la sol cu un instructor înainte de retestare 
I recommend further flight/ground training with an instructor before re-test 

 Nu consider necesar continuarea pregătirii în zbor/teoretică înainte de retestare 
I do not  consider further flight/theoretical instruction necessary before re-test 
   Se completează după caz/ Tick as applicable 

 
B – EVALUAREA INSTRUCTORULUI DE ZBOR EXAMINATOR 

B – FLIGHT INSTRUCTOR EXAMINER’S ASSESSMENT 
 
  

Calificare de instructor de zbor 
Flight Instructor rating 

  
Calificare de instructor la simulator SFI(N) 
Simulator Flight Instructor SFI(N) 

Se completează după caz/ Tick as applicable 
Numele TRI(N) (cu majuscule): 
TRI(N)’s name (block letters): 
Semnătura: 
Signature: 
 
Numărul certificatului: 
License number: 

Data: 
Date: 

 
ZBOR ÎN CALITATE DE OBSERVATOR (doar pentru SFI(N)) 

OBSERVATION FLIGHT (for SFI(N) only) 
 
Data: 
Date: 

Experienţa de zbor totală(ore)  
Total flying hours  

Numele şi semnătura PIC: 
PIC’s name and signature 
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ANEXA 11 

LA RAC-APL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPECIMEN DE CERERE ŞI RAPORT PRIVIND SUSŢINEREA TESTULUI DE 
ÎNDEMÎNARE/VERIFICĂRII DE COMPETENŢĂ PENTRU GPL/FBPL 
SPECIMEN DE CARNET DE ZBOR 
 
 
 
 
 
SECŢIUNEA - 1 
CEREREA ŞI RAPORTUL PRIVIND SUSŢINEREA TESTULUI DE ÎNDEMÎNARE/ 
VERIFICĂRII DE COMPETENŢĂ PENTRU GPL/FBPL 
 
SECŢIUNEA - 2 
CARNETUL DE ZBOR DE PILOT DE PLANOR, AEROSTAT LIBER 
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Раздел 1 
 

CEREREA ŞI RAPORTUL PRIVIND SUSŢINEREA TESTULUI DE ÎNDEMÎNARE / 
VERIFICĂRII DE COMPETENŢĂ GPL / FBPL 

GPL / FBPL skill test and prof. check application and report form 
 
Numele solicitantului: 
Applicant’s last name 

 
................................................ 

Prenumele solicitantului: 
First name 

 
........................................ 

 
1 Informaţia despre zbor: 

Flight details 
Planor 
Glider 

 
.............................. 

Metoda de lansare a planorului 
Method of glider launching 

 
.......................................... 

Aerostat liber 
Free balloon 

 
.............................. 

Metoda de umplere a aerostatului liber  
.......................................... 

Nr. de înmatriculare 
Registration 

 
.............................. 

 
 

Ora decolării 
Take off time 

 
.............................. 

Aerodromul/terenul de plecare 
Departure Aerodrom/airfield 

 
......................................... 

Ora aterizării 
Landing time 

 
.............................. 

Aerodromul/terenul de destinaţie 
Arrival Aerodrom/airfield 

 
.......................................... 

Timpul total de zbor 
Total flight time 

 
.............................. 

 

  
2 Rezultatul testului *tăiaţi după caz 

Result of the test *delete as necessary 
Admis* 
Passed* 

Respins* 
Failed* 

  
3 Note: 

Remarks…………………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
  
Locul şi data: 
Location and date 

 
............................. 

Tipul şi numărul certificatului FE: 
Type and number of FE’s license 

 
............................................ 

Semnătura FE: 
Signature of FE 

 
............................ 

Numele FE (cu majuscule): 
Name of FE (block letters) 

 
............................................ 
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Secţiunea 2 
Carnet de zbor a pilotului de planor şi balon liber 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CAA 
REPUBLIC OF MOLDOVA 

 
PILOT LOGBOOK 

 
HOLDER’S NAME: 

_________________________________ 
 

HOLDER’S LICENCE NUMBER: 
_________________________________ 
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HOLDER’S ADDRESS: 
 
 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
 

 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

(SPACE FOR ADDRESS CHANGE) 

 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

(SPACE FOR ADDRESS CHANGE) 
 

 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

(SPACE FOR ADDRESS CHANGE) 

 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

(SPACE FOR ADDRESS CHANGE) 
 

 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

(SPACE FOR ADDRESS CHANGE) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
DATE 

(dd/mm/yy) 
DEPARTURE ARRIVAL AIRCRAFT NAME  

PIC 
TOTAL TIME OF  

FLIGHT 
NIGHT 

FLIGHT TIME 
LANDINGS 

PLACE TIME PLACE TIME CLASS, MODEL, 
VARIANT 

REGIST-RATION DAY NIGHT 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
 TOTAL THIS PAGE       

TOTAL FROM PREVIOUS PAGES       
TOTAL TIME       
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9 10 
PILOT FUNCTION TIME REMARKS AND EDORSEMENTS  

PILOT-IN-COMMAND DUAL INSTRUCTOR  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       I certify that the entries in this log 

are true. 
 

____________________ 
PILOT’S SIGNATURE 
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INSTRUCTIONS FOR USE 
 
1. Holders of a glider pilot, free balloon licences shell record details of all flights flown in a format acceptable to the National CAA RM 
responsible for licence or rating issue. This logbook enables pilot licence holders to record flying experience in a manner which will facilitate this 
process while providing a permanent record of the licence holders flying. 
 
2. Flight crew logbook entries should be made as soon as practicable after any flight undertaken. All entries in the logbook shall be made in ink 
or indelible pencil. 
 
3. The particulars of every flight in the course of which the holder of a flight crew licence acts as a member of the operating crew of an aircraft 
are to be recorded in the appropriate columns using one line for each flight, provided that if an aircraft carries out a number of flights upon the same 
day returning on each occasion to the same place of departure and the interval between successive flights does not exceed thirty minutes, such 
series of flights may be recorded as a single entry. 
 
4. Flight time is recorded from the time the aircraft first moves under its own or external power for the purpose of taking off until the time the 
aircraft finally comes to rest after landing. 
 
5. All flying carried out as "commander" shall be entered in the logbook as "pilot-in-command". A pilot flying as "student pilot-in-command" shall 
enter flying times as "pilot-in-command" but all such entries shall be certified by flight instructor in the "Remarks" column of the logbook. 
 
6. Notes on recording of flight time: 

•  Column 1  enter date (dd/mm/yy) on which the flight commences 
 
•  Column 2/3 enter place of departure and destination. All times should be UTC. 
 
•   Column 5  enter name of pilot-in-command or SELF as appropriate. 
 
•  Column 6  total time of flight may be entered in hours and minutes or decimal notation as desired. 
 
•  Column 7  enter flight time undertaken at night. 
 
•  Column 8  indicate number of landings as pilot flying by day and/or night. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

DATE 
(dd/mm/yy) 

DEPARTURE ARRIVAL AIRCRAFT NAME  
PIC 

TOTAL TIME OF  
FLIGHT 

NIGHT 
FLIGHT TIME 

LANDINGS 
PLACE TIME PLACE TIME CLASS, MODEL, 

VARIANT 
REGIST-RATION DAY NIGHT 

              
              
              
              

 
•  Column 9  Pilot function time: 

•  enter flight time as pilot-in-command (PIC) and student pilot-in-command (SPIC) as PIC. 
•  all time recorded as SPIC must be countersigned by the flight instructor in the Remarks (column 10). 
•  instructor time should be recorded as appropriate and also entered as PIC. 

 
•  Column 10  the Remarks column may be used to record details of the flight at the holder's discretion. The following entries,  

however, must be made: 
•  details of all skill tests and proficiency checks. 
•  signature of flight instructor if the pilot is recording flight time as SPIC. 
•  signature of flight examiner if flight is part of a skill test rating revalidation. 

 
 

9 10 
PILOT FUNCTION TIME REMARKS AND EDORSEMENTS  

PILOT-IN-COMMAND DUAL INSTRUCTOR  
       
       
       
       

 
 
7. When each page is completed, accumulated flight times should be entered in the appropriate columns and certified by the pilot in the 
Remarks column. 
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INDICAŢII  PRIVIND  COMPLETAREA   
  
1.  Deţinătorii certificatelor de pilot de planor şi balon liber să ţină evidenţa înscrisurilor, în detalii, referitoare la executarea zborurilor, în formatul 
acceptabil pentru AAC RM, responsabilă de eliberarea certificatului sau calificării. Acest carnet de zbor permite pilotului-deţinător de certificat să ţină 
evidenţa orelor de zbor într-un mod care facilitează acest proces şi asigură evidenţa permanentă a experienţei de zbor a deţinătorului de certificat.  
 
2.  Înscrisurile în carnetul de zbor sînt efectuate în limita posibilităţilor, imediat după executarea fiecărui zbor sau în cel mai apropiat termen. 
Toate înscrisurile vor fi făcute cu cerneală sau cu un creion ce nu poate fi şters. 
 
3. Detaliile fiecărui zbor în timpul căruia deţinătorul de certificat de membru al echipajului de zbor exercită atribuţiile în calitate de membru activ 
al echipajului aeronavei, vor fi incluse în coloanele corespunzătoare într-un singur rînd pentru fiecare zbor. În cazul în care aeronava execută câteva 
zboruri pe parcursul zilei, revenind, de fiecare dată, în acelaşi punct de decolare şi intervalul între zborurile consecutive nu depăşeşte 30 de minute, 
informaţia despre astfel de zboruri poate fi înregistrată în formă de înscris unic. 
 
4. Timpul de zbor este calculat din momentul mişcării aeronavei sub acţiunea propriei energii în vederea decolării pînă la oprirea deplină a 
aeronavei după aterizare. 
 
5. Toate zborurile executate în calitate de „comandant”  vor fi înscrise în carnetul de zbor ca „PIC”. Pilotul care execută zborul ca „PIC-stagiar” 
va înscrie timpul de zbor ca „PIC”, dar aceste înscrisuri vor fi autentificate de către instructorul de zbor în coloana „Note” din carnetul de zbor. 
 
6. Observaţii pe marginea înscrierilor timpului de zbor: 
 
 • Coloana 1:   înscrieţi data (data/luna/anul) executării zborului. 

• Coloanele 2/3: înscrieţi locul decolării şi destinaţiei complet  sau în formă de coduri internaţionale recunoscute ddin trei sau patru 
litere. Timpul va fi indicat în UTC. 

 
• Coloana 5:  înscrieţi numele PIC sau SELF, corespunzător. 

 • Coloana 6:  timpul total de zbor poate fi înscris în ore şi minute sau în formă de fracţii zecimale, la dorinţă. 
 • Coloana 7:  înscrieţi orele de zbor executate pe timp de noapte. 
 • Coloana 8:  indicaţi numărul de aterizări efectuate în calitate de pilot care pilotează aeronava pe timp de zi şi/sau noaptea.   
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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DATA 
(data/lun
a/anul) 

DECOLARE SOSIRE AERONAVA ZBOR CU 
UN 

SINGUR 
PILOT 

ZBOR CU 
MAI 

MULŢI 
PILOŢI 

(TIMPUL) 

TIMPUL 
TOTAL DE 

ZBOR 

NUMELE PIC ATERIZĂRI 

LOCUL ORA LOCUL ORA PRODUCĂTOR, 
MODEL, TIP 

ÎNREGIS-
TRARE 

SE ME ZIUA NOAPTEA 

                
                
                
                
                

  
• Coloana 9:  Timpul de exercitare a atribuţiilor: 

• înscrieţi timpul în calitate de PIC, PIC-stagiar ca PIC. 
• tot timpul înregistrat în calitate de PIC-stagiar, trebuie confirmat prin semnătura comandantului de aeronavă 
/instructorului de zbor  
• în "Note" (coloana 10).   
• timpul exercitării atribuţiilor în calitate de instructor va fi precizat corespunzător, precum şi înregistrat ca PIC. 

 
• Coloana 10: Coloana pentru note poate fi utilizată pentru introducerea amănuntelor despre zbor la decizia deţinătorului. Cu toate acestea 

în această coloană vor fi înscrise următoarele: 
• amănuntele tuturor testelor de îndemînare şi testărilor privind pregătirea profesională. 
• semnătura instructorului de zbor, în cazul în care pilotul introduce timpul de zbor în calitate de PIC-stagiar.  
• semnătura examinatorului de zbor, în cazul în care zborul constituie o parte integrantă a testului de îndemînare sau 

prelungire a calificării.  
  

9 10 
ORE LA SIMULATOARE NOTE ŞI CONFIRMĂRI 

PIC STAGIAR CU 
INSTRUCTOR 

INSTRUCTOR  

           
           

           
 
7. După completarea fiecărei pagini timpul total de zbor trebuie înscris în coloanele corespunzătoare şi autentificat de către pilot în coloana "NOTE". 
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PAGINA LĂSATĂ INTENŢIONAT LIBERĂ 
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ANEXA 12 

LA RAC-APL 
 
 
 
 
SPECIMENE DE DOCUMENTE PRIVIND CERTIFICATUL ŞI/SAU CALIFICĂRILE 
ÎNSOŢITORILOR DE BORD. CERINŢE FAŢĂ DE GENURILE DE PREGĂTIRE 
 
 
 
SECŢIUNEA - 1 
CERINŢE FAŢĂ DE PREGĂTIREA INIŢIALĂ A ÎNSOŢITORILOR DE BORD 
 
SECŢIUNEA - 2 
FAMILIARIZAREA LA BORDUL AERONAVEI 
 
SECŢIUNEA - 3 
CEREREA ŞI RAPORTUL PRIVIND TESTAREA PRACTICĂ A ÎNSOŢITORULUI 
DE BORD ÎN ZBORURI COMERCIALE PENTRU 
ACORDAREA/REVALIDAREA/REÎNNOIREA CERTIFICATULUI ŞI/SAU 
CALIFICĂRII 
 
SECŢIUNEA - 4 
RAPORTUL PRIVIND PREGĂTIREA TEORETICĂ ŞI PRACTICĂ ŞI TESTAREA 
PENTRU ACORDAREA CERTIFICATULUI DE ÎNSOŢITOR DE BORD / 
CALIFICĂRII DE TIP 
 
SECŢIUNEA - 5 
CERINŢE MINIME FAŢĂ DE PROGRAMUL DE PREGĂTIRE A ÎNSOŢITORULUI 
DE BORD PENTRU ACORDAREA CALIFICĂRII DE TIP 
 
SECŢIUNEA - 6 
PREGĂTIREA PENTRU REÎNNOIREA CALIFICĂRII DE TIP 
 
SECŢIUNEA - 7 
CERINŢE MINIME FAŢĂ DE PREGĂTIREA A ÎNSOŢITORULUI DE BORD 
PENTRU ACORDAREA CALIFICĂRII TRI(F/S) 
 
SECŢIUNEA - 8 
CEREREA ŞI RAPORTUL PRIVIND TESTĂREA PRACTICĂ PENTRU 
ACORDARE / REVALIDAREA CALIFICĂRII DE ÎNSOŢITOR DE BORD - 
INSTRUCTOR TRI(F/S)  
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Secţiunea 1  
Cerinţe faţă de pregătirea iniţială a însoţitorilor de bord 
 
(1) Antrenamentul pentru incendii şi fum. Antrenamentul pentru foc şi fum include în sine 
următoarele: 
 

(a) Evidenţierea responsabilităţilor echipajului de cabina privind implicarea prompta în situaţiile de 
urgenta datorate apariţiei incendii sau fum la bord si în particular accentuarea importantei 
descoperirii sursei de incendiu; 

(b) Importanta informării imediate a echipajului de zbor precum si acţiunile specifice necesare 
pentru coordonare si ajutor când se descoperă foc sau fum; 

(с) Necesitatea verificării frecvente a zonelor potenţiale de incendiu, incluzând toaletele si 
detectorii de fum asociaţi; 

(d) Clasificarea incendiilor si a tipului de agenţi extinctori corespunzători precum si a procedurilor 
aferente pentru cazurile specifice de incendiu, a tehnicilor de aplicare a agenţilor extinctori, 
consecinţele aplicării defectuoase si folosirea în spaţiu închis; 

(e) Proceduri de urgenta aplicate de serviciile de aerodrom cu echipament de sol. 
 

(2) Antrenamentul de supravieţuire pe apă. Pregătirea de supravieţuire pe apă va include 
îmbrăcarea reală şi utilizarea mijloacelor de înot personale pe apă de către fiecare membru al 
echipajului de cabină. Înainte de operare pe o aeronava echipată cu plute de salvare sau alt 
echipament similar, trebuie executat antrenament în folosirea acestui echipament precum şi 
practică în apă. 
 
(3) Antrenamentul de supravieţuire după o aterizare forţată. Antrenamentul de supravieţuire după o 
aterizare forţată va corespunde zonei de executare a zborurilor (polară, deşert, junglă sau mare). 

 
(4) Aspecte medicale şi Primul Ajutor. Antrenamentul privind acordarea primului ajutor medical va 
include în sine următoarele:  

(a) instrucţiunea de acordare a ajutorului medical şi utilizare a truselor de acordare a  
primului ajutor medical; 

(b) acţiunile de acordare a primului ajutor medical în condiţii de supravieţuire şi respectare a 
regulilor de igienă; şi 

(c) Efectele fiziologice ale zborului si cu accent deosebit pe hipoxie.  
 

(5) Coordonarea pasagerilor. Antrenamentul privind coordonarea pasagerilor include următoarele: 
 

(a) Recomandări de recunoaştere si conducere a pasagerilor care sunt sau vor fi sub influenta 
băuturilor alcoolice, sub influenta drogurilor sau sunt agresivi; 

(b) Metode folosite pentru a motiva pasagerii si a stăpâni mulţimea în scopul urgentării evacuării 
aeronavei; 

(c) Reglementările referitoare la depozitarea în siguranţa a bagajelor de cabina (inclusiv cele 
necesare serviciilor la bord) precum si privind riscul de a deveni periculoase pentru ocupanţii 
cabinei, prin obstrucţionarea ori deteriorarea echipamentelor de siguranţa sau a ieşirilor 
aeronavei; 

(d) Importanta repartizării corecte a pasagerilor ţinând cont de masa si centraj. O atenţie deosebita 
va fi acordata poziţionării pasagerilor handicapaţi si necesitaţii poziţionării pasagerilor normali 
în dreptul ieşirilor nesupravegheate; 

(e) Îndatoriri ce revin în cazul întâlnirii turbulentelor incluzând si asigurarea cabinei; 
(f) Precauţiuni ce trebuie luate la transportul animalelor vii în cabina; 
(g) Antrenamentul privind transportul bunurilor periculoase conform Subpartea.R JAR-OPS 1; şi 
(h) Proceduri de securitate inclusiv prevederile din Subpartea S JAR-OPS 1.  

 
(6) Comunicaţii. Pe durata antrenamentului o atenţie deosebita va fi acordata comunicării efective între 
echipajul de cabina si echipajul de zbor, incluzând tehnica, limbajului comun si terminologia.î  
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(7) Disciplină şi atribuţii. Fiecare membrul al echipajului de cabină va parcurge un antrenament care 
sa cuprindă:  

(a) Importanta îndeplinirii îndatoririlor echipajului de cabina în conformitate cu Manualul Operaţional; 
(b) Menţinerea capacităţii si aptitudinii de a opera ca membru al echipajului de cabina , cu referire 

speciala asupra limitărilor privind timpul de serviciu pentru zbor, timpul de zbor si timpul de 
odihna; 

(c) Conştientizarea reglementarilor aeronautice privitoare la echipajul de cabina si rolul AAC RM; 
(d) Cunoştinţe generale privind terminologia aviatica necesara, teoria zborului, repartizarea 

pasagerilor, meteorologia si zonele de operare; 
(e) Pregătirea nemijlocita a echipajului de cabina si prezentarea informaţiilor de siguranţa necesare 

cu privire la îndatoririle specifice ale acestora; 
(f) Importanta asigurării ca documentele si manualele sunt  ţinute la zi si au incluse amendamentele 

făcute de operator; 
(g) Importanta stabilirii situaţiilor în care membrii echipajului de cabina au autoritatea si 

responsabilitatea iniţierii unei evacuări si a altor proceduri de urgenta; si 
(h) Importanta îndatoririlor privind siguranţa precum si a necesitaţi de a răspunde prompt si efectiv 

situaţiilor de urgenţă. 
 
(8) Instruirea privind cunoaşterea limbii. Cunoaşterea limbii engleze şi română în volumul care 
permite asigurarea executării următoarelor proceduri: 
 

(a) desfăşurarea briefing-ului cu pasagerii la diferite etape de zbor; 
(b) organizarea şi coordonarea acţiunilor de evacuare a pasagerilor în cazul unei situaţii de 

urgenţă; 
(c) organizarea şi coordonarea acţiunilor de acordare a primului ajutor medical; 
(d) organizarea şi coordonarea acţiunilor în cazul altor situaţii anormale la bordul aeronavei (act 

ilicit, incendiu la bordul aeronavei, etc.). 
 
(9) Legislaţie aeronautică. Cunoaşterea legislaţiei naţionale şi internaţionale în domeniul aviaţiei în 
următorul volum: 
 

(a) Convenţia de la Chicago, în partea la care se referă; 
(b) Subpartea B (în partea la care se referă), N (în partea la care se referă), O şi R JAR-OPS 

1,3; 
(a) (c) Legea aviaţiei civile a Republicii Moldova. 
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Secţiunea 2   
Familiarizarea la bordul aeronavei 
 
(1) Fiecare candidat care solicită acordarea certificatului de însoţitor de bord va corespunde 
următoarelor cerinţe: 

 
(a) va susţine pregătirea la sol pe aeronava pe care se preconizează executarea zborurilor; şi 
(b) va executa zboruri de familiarizare (nu mai puţin de 4) pe aeronava pe care se preconizează 

executarea zborurilor, în conformitate cu punctul 3 de mai jos. 
 
(2) Membrul echipajului de cabină care solicită acordarea calificării pe alt tip de aeronavă va 
corespunde următoarelor cerinţe: 
 

(a) va susţine instruirea la sol pe aeronava pe care se prevede acordarea calificării 
de tip; şi 
(b) va executa zborul de familiarizare pe aeronava pe care se preconizează 
acordarea calificării de tip, în conformitate cu punctul 3 de mai jos. 

 
(3) Zboruri de familiarizarea 
 

(a) Însoţitorul de bord care execută zboruri de familiarizare va trebuie să fie adăugat la numărul 
minim al echipajului de cabină cerut de JAR-OPS 1-990. 

(b) Zborurile de familiarizare trebuie conduse sub supravegherea TRI(F/S). 
(c) Zborurile de familiarizare vor fi structurate şi vor implica însoţitorul de bord la participare la 

îndatoririle pentru siguranţa zborului înainte, pe timpul şi după terminarea acestuia. 
 
(4) Instruirea la sol la bordul aeronavei 
 

Scopul instruirii la sol la bordul aeronavei constă în familiarizarea fiecărui membru al 
echipajului de cabină cu amplasarea acesteia şi echipamentul. Instruirea se va desfăşura de către 
TRI(F/S) sau alt personal corespunzător calificat în acest scop, acceptat de către AAC RM., 
conform programului expus în Subpartea D din Manualul operaţional al operatorului aerian. 
Instruirea la sol la bordul aeronavei va asigura examinarea amplasării exterioare a aeronavei, 
interiorului sau sistemelor acesteia, inclusiv următoarele:  
 

(a) interfon şi sistemele de adresare către pasageri; 
(b) sistemele de alarmă de evacuare; 
(c) lumini de urgenţă; 
(d) sistemele de detectare a fumului; 
(e) echipament de siguranţă/urgenţă; 
(f) cabina de comandă; 
(g) amplasările echipajului de cabină; 
(h) compartimentele toaletelor; 
(i) bucătăriile-bufet, siguranţă bucătăriei-bufet şi închiderea apei; 
(j) zonele cargo dacă acestea sunt accesibile pasagerilor pe durata zborului; 
(k) panouri de acţionare a circuitelor aflate în compartimentul pasagerilor; 
(l) zonele de repaus ale echipajului; 
(m) localizarea ieşirilor şi împrejurimile lor. 

 
 
 
 
 
 
 



ANEXA 12  RAC-APL 

Ediţia 02 Anexe – 106 17.01.2014 

Secţiunea 3 
FORMULAR DE CERERE ŞI RAPORT DE TESTARE PRACTICĂ ÎN ZBOR PENTRU ÎNSOŢITOR DE 

BORD PENTRU ACORDAREA/ REVALIDAREA/REÎNNOIREA CERTIFICATULUI ŞI/SAU 
CALIFICĂRII 

Cabin Attendant licence and/or ratings issue/revalidation/renewal/practical test application and report form. 
 

Certificat  
Licence  

 Acordare 
Issue   

  Tipul 
aeronavei 

Type of 
aircraft 

Numărul 
zborului 
Flight 

number 

Data 
Date  

Ruta 
Route  

Durata 
zborului 

Flight 
time 

Numărul de 
pasageri 

Number of 
passangers 

Calificărea de tip 
Type rating 

 Revalidarea  
Revalidation 

 

Calificărea de 
instructor 
Type rating 
instructor 

 Reînnoirea 
Renewal 

       

 

 
Numele solicitantului 
Applicant’s name 

 
.............................................. 

Certificat nr. 
No of licence 

 
...............................……….. 

Numele examinatorului 
Examiner’s name 

 
.............................................. 

Certificat nr. 
No of licence 

 
................................……….. 

 
OBIECTIVELE ŞI REZULTATELE TESTĂRII 

Items and results of test 
ADMIS 
Passed  

RESPINS 
Failed 

 
1 PREGĂTIREA ZBORULUI/ Preflight preparing  
1.1 Briefing-ul înainte de zbor / Preflight briefing   
1.2 Pregătirea /Desemnarea poziţiilor şi atribuţiilor în cabină 

Preparing / Distribution of duties 
  

 
2 PREGĂTIREA AERONAVEI PENTRU ZBOR/ Aircraft preflight preparing 

2.1 Verificarea stării de curăţenie şi pregătirea specifică a: 
Cleanness checking and special preparing 

  

2.1.1 Cabinei de pasageri inclusiv fotolii, centuri de siguranţă 
Passenger cabin, passenger seating, safety belts and instructions 

  

2.1.2 Bucătăriilor / Galleys   
2.1.3 Toaletelor / Toilets    

2.2 Verificarea funcţionării instalaţiilor pentru: 
Systems checking 

  

2.2.1 Iluminare şi semnalizare / Illumination and alarm lights   
2.2.2 Intercomunicare şi amplificare/ Intercommunication and volume adjustment   
2.2.3 Bucătăriilor / Galleys   
2.2.4 Toaletelor / Toilets   

2.3 Verificarea sistemelor de închidere şi zăvorire a uşilor 
Closing and lock-out of doors  systems checking 

  

2.4 Verificarea echipamentelor de salvare 
Emergency and Safety equipment checking  

  

2.5 
Primirea, depozitarea şi manipularea produselor, materialelor şi inventarului 
specific 
Receiving, disposal and manipulation of products, materials and special equipment. 

  

 
3 ÎMBARCAREA PASAGERILOR / Passenger boarding 
3.1 Primirea, indrumarea, şi instalarea pasagerilor şi bagajelor  

Receiving, direction and allocation of passengers and luggage  
  

3.2 Efectuare anunţurilor specifice / Special announcement   
3.3 Verificarea finală a pasagerilor şi a dispunerii bagajelor 

Final check of passengers and luggage allocation 
  

3.4 Închiderea, zăvorirea şi verificarea uşilor aeronavei, armarea toboganelor 
Checking of closing, locking exit doors and slides arming  

  

3.5 Raportarea către comandantul aeronavei 
Report to the commander 
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4 OPERAŢIUNI ÎN TIMPUL RULAJULUI ŞI LA DECOLARE 
Operations during taxiing and take off 

4.1 Efectuare anunţurilor pentru pasageri / Passenger briefing   
4.2 Prezentarea echipamentelor de salvare / Safety equipment demonstrations.   
4.3 Prezentarea ieşirilor de avarie /Emergency exits demonstrations.   
4.4 Verificarea finală a asigurării pasagerilor şi bagajelor de mână 

Final check of passenger and luggage safety 
  

4.5 Iluminarea corespunzătoare a cabinei de pasageri pentru decolare 
Passenger cabin illumination appropriate for departure.  

  

4.6 Îndeplinirea atribuţiilor în timpul decolării 
Execution personal duties during take-off 

  

 
5 OPERAŢIUNI PE RUTA/Operations during cruising flight 
5.1 Conduita de pasageri / Passenger handling   
5.2 Efectuare anunţurilor pentru pasageri / Passenger briefing   
5.3 Modul de acţiune în cazul neregularităţilor şi situaţiilor deosebite (turbulenţa)  

Actions in case of abnormal situations (turbulence) 
  

6 OPERAŢIUNI ÎNAINTE, ÎN TIMPUL ŞI DUPĂ ATERIZARE 
Operations before, during and after landing 

6.1 Efectuare anunţurilor pentru pasageri/ Passenger briefing   
6.2 Pregătirea corespunzătoare a saloanelor, bucătăriilor în vederea aterizării  

Prepare passenger cabin, galleys for landing 
  

6.3 Verificarea finală a asigurării pasagerilor şi bagajelor de mână 
Final check of passenger and luggage safety 

  

6.4 Iluminarea corespunzătoare a cabinei de pasageri pentru aterizare 
Passenger cabin illumination appropriate for landing. 

  

6.5 Acţiunile privind securitatea personală la aterizare 
Actions for personal safety during landing 

  

6.6 Procedura de debarcarea pasagerilor/ Passenger disembarkation procedure   
 
7 CUNOAŞTEREA AERONAVEI, ECHIPAMENTELOR DE SALVARE ŞI PROCEDURILOR DE URGENŢĂ 

Aircraft, safety equipment and emergency procedures knowledge 
7.1 Echipamente de salvare, evacuare şi semnalizare  

Safety, evacuation and alarm equipment 
  

7.2 Instalaţii de iluminare / Lights systems   
7.3 Intercomunicare şi amplificare/ Intercommunication and volume adjustment   
7.4 Bucătăriilor / Galleys   
7.5 Toaletelor / Toilets   
7.6 Proceduri de urgenţa / Emergency procedures   

 
Rezultatul examinării:  ADMIS 
The result of examination Passed 

          RESPINS 
.........Failed 

 

 
OBZERVAŢII/ Remarks 

 
 
 
 
 
Numai pentru notările în coloanele „respins” 

 
Semnătura solicitantului       Semnătura examinatorului 
Signature  of applicant  _________________   Signature of examiner* __________________ 
 

Pentru menţiuni oficiale 
For official use 
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Secţiunea 4 
FORMULAR DE RAPORT PRIVIND PREGĂTIREA TEORETICĂ ŞI PRACTICĂ, TESTARE PENTRU DE 

ACORDARE CERTIFICATULUI DE ÎNSOŢITOR DE BORD / CALIFICARII DE TIP 
Cabin attendant licence/type rating/issue/theoretical and practical training/test report form 

 

1 Informaţii personale /Personal information 

Numele 
Last name 

 
................……. 

Prenumele 
First name: 

 
...........… 

Adresa de la 
domiciliu 

Home address 

 
................................................... 

2 Pregătirea la sol pentru acordarea certificatului / Initial training 

 Secţiunile pregătirii şi testării 
Sections of training and test 

Data 
Date 

Numele /prenumele şi semnătura 
instructorului 

Name and signature of instructor  
2.1 Antrenamentul pentru incendii şi fum 

Fire and smoke training 
  

2.2 Antrenamentul de supravieţuire pe apă 
Water survival training 

  

2.3 Antrenamentul de supravieţuire în corespunzător 
zonelor de operare (poli, deşert, junglă sau mare) 
Survival training appropriate to the areas of operation(e.g. 
polar, desert, jungle or sea) 

  

2.4 Aspecte medicale şi primul ajutor  
Medical aspects and first aid 

  

2.5 Coordonarea pasagerilor / Passenger handling   

2.6 Comunicaţii / Communication   

2.7 Disciplina şi responsabilităţi /Discipline and responsibilities   

2.8 Managementul resurselor echipajului /CRM   

3 Pregătirea la sol pentru acordarea calificării de tip / Conversion training 
 Secţiunile pregătirii şi testării 

Sections of training and test 
Data  
Date 

Numele / prenumele şi semnătura 
instructorului 

Name and signature of instructor 
3.1 Antrenament practic de folosire a tuturor echipamentilor de 

luptă împotriva incendiilor celei de la bordul aeronavei 
Fire and smoke training in the use of all fire fighting equipment 
that carried in the aeroplane 

  

3.2 Operarea uşilor si a ieşirilor/ Operation of doors and exits.   

3.3 Antrenamentul evacuării pe tobogan/ Evacuation slide training   

3.4 Proceduri de evacuare şi alte situaţii de urgenta 
Evacuations procedures and other emergency situations 

  

3.5 Controlul mulţimii / Crowd control.   

3.6 Incapacitatea pilotului / Pilot incapacitation.   

3.7 Echipamentul de siguranţa / Safety equipment   

3.8 Pregătirea pasagerilor /Demonstraţii 
Passenger briefing/Safety demonstration 

  

∗Notă: Pentru acordarea certificatului vor fi respectate secţiunile 2 şi 3/ Section 2and3 must be completed for licence issuing 

4 Zborul de familiarizare / Familiarization flights 

Data /Date Ruta / Route Timpul zborului 
Flight time 

Numele/prenumele şi semnătura instructorului 
Name and signature of instructor 

    
    
    
    
5 Avizul instructorului /Instructor’s conclusion  

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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Secţiunea 5  
Cerinţe minime faţă de programul de pregătire a însoţitorilor de bord pentru acordarea 
calificării de tip 
 
(1) Prevederi generale  
 În scopul acordării calificării de tip este necesar de a efectua pregătirea privind localizarea şi 
folosirea echipamentului de salvare şi a echipamentului de supravieţuire de la bordul tipului, 
variantei şi a configuraţiei aeronavei operate şi se desfăşoară conform procedurilor normale şi de 
urgenta.  
 
(2) Simularea acţiunilor în caz de incendiu şi fum 

Fiecare membru al echipajului de cabina va executa un antrenament practic şi realist de folosire a 
tuturor echipamentelor de lupta împotriva incendiilor incluzând îmbrăcămintea de protecţie asemănătoare 
celei de la bordul aeronavei. Acest antrenament trebuie sa includă: 
 

(a) stingerea de câtre fiecare membru al echipajului de cabina a unui incendiu caracteristic 
interiorului aeronavei, exceptând cazul în care, referitor la extinctoarele cu Halon, se foloseşte alt 
agent extinctor cu care se încarcă extinctorul de exerciţiu; si 

(b) Prezentarea şi folosirea echipamentului portabil de oxigen de către fiecare membru al 
echipajului de cabina într-un mediu închis şi cu fum. 

 
(3) Exploatarea uşilor şi ieşirilor 
 

(a) fiecare însoţitor de bord va susţine pregătirea privind folosirea şi deschiderea reală a ieşirilor 
normale şi de urgenţă pentru evacuarea pasagerilor; şi 

(b) va susţine pregătirea privind folosirea tuturor celorlalte ieşiri, cum ar fi ferestrele cabinei de 
pilotaj.  

 
(4) Antrenamentul evacuării pe tobogan 
 

(a) fiecare însoţitor de bord va efectua evacuarea pe un tobogan de la o înălţime corespunzătoare 
pragului punţii principale a aeronavei; 

(b) Toboganul va fi ataşat la o aeronavă sau la un dispozitiv de antrenament reprezentativ. 
 
(5) Procedurile de evacuare şi alte situaţii de urgenţă 
 

(a) Antrenamentul evacuării de urgenta include recunoaşterea evacuărilor planificate sau 
neplanificate pe арă si pe uscat. Acest antrenament trebuie sa cuprindă recunoaşterea 
situaţiilor în care ieşirile sunt inutilizabile sau când echipamentul de evacuare este inutilizabil; şi 

(b) fiecare însoţitor de bord va susţine instruirea privind acţiunile în următoarele condiţii. 
(i) un incendiu pe timpul zborului, cu un accent deosebit pe identificarea sursei incendiului; 
(ii) turbulenţă puternică; 
(iii) decompresia rapida cu punerea echipamentului portabil de oxigen de catre fiecare 

membru al echipajului de cabina; si 
(iv) alte cazuri de urgenta pe durata zborului. 

 
(6) Controlul mulţimii. Va fi desfăşurată instruirea privind aspectele practice de direcţionare a 
mulţimii în diferite situaţii de urgenţă corespunzător tipului respectiv de aeronavă. 
 
(7) Incapacitatea pilotului. În afara de cazul în care echipajul de zbor are mai mult de doi membri, fiecare 
membru al echipajului de cabina este pregătit sa acorde ajutor daca pilotul intra într-o stare de 
incapacitate. Acest antrenament va include demonstrarea următoarelor: 

(a) mecanismul funcţionarii scaunului pilotului; 
(b) legarea si dezlegarea centurilor pilotului; 
(c) folosirea echipamentului de oxigen al pilotului; şi 
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(d) folosirea listelor de verificări ale pilotului. 
 
(8) Echipamentul de avarie. Fiecare membru al echipajului de cabină va susţine un antrenament si o 
pregătire în vederea localizării si a folosirii echipamentului de siguranţa incluzând următoarele: 

 
(a) Tobogane, iar unde acestea sunt fără autosusţinere, folosirea oricăror frânghii; 
(b) plute sau tobogane plutitoare, inclusiv echipamentele anexate sau incorporate precum şi bărci; 
(c) veste de salvare, veste de salvare pentru copii si colace de salvare; 
(d) sistemul staţionar de aprovizionare cu oxigen cu măşti mobile. 
(e) oxigen pentru acordarea primului ajutor; 
(f) extinctoare; 
(g) topoare sau răngi metalice; 
(h) lumini de urgenta incluzând lanternele; 
(i) echipamentul de comunicaţii, inclusiv megafoane; 
(j) complete de supravieţuire, incluzând conţinutul acestora; 
(k) dispozitive pirotehnice; 
(l) Truse de prim-ajutor, conţinutul acestora şi echipament medical de urgenta; şi 
(m) alte sisteme sau echipamente de salvare unde este cazul. 

 
(9) Pregătirea pasagerilor/Demonstratii procedurilor de siguranţă. În programul antrenamentului 
va fi inclusă şi pregătirea pasagerilor pentru situaţii normale şi de urgenţă, în conformitate cu JAR-
OPS 1.285. 
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Secţiunea 6  
Pregătirea pentru reînnoirea calificării de tip 
 

Pregătirea de reînnoirea calificării de tip va fi desfăşurată de către TRI(F/S) sau alt personal 
corespunzător pregătit în acest scop, acceptat de către AAC RM şi pentru fiecare însoţitor de bord 
în program vor fi incluse cel puţin următoarele: 

 
(a) procedurile de urgenţă, inclusiv incapacitatea pilotului; 
(b) procedurile de evacuare, inclusiv metodele de control a mulţimii; 
(c) folosirea şi deschiderea reală a tuturor uşilor şi ieşirilor de urgenţă pentru evacuarea 

pasagerilor la bordul aeronavei sau la simulatorul corespunzător în acest scop; 
(d) va susţine pregătirea privind folosirea tuturor celorlalte ieşiri, cum ar fi ferestrele cabinei de 

pilotaj. 
(e) localizarea si a folosirea echipamentului de siguranţa, inclusiv sistemele cu oxigen şi 

folosirea de către fiecare însoţitor de bord a vestelor de salvare, echipamentului mobil de 
oxigen şi de protecţie contra fumului. 
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Secţiunea 7 
Cerinţe minime faţă de pregătirea însoţitor de bord pentru acordarea calificării TRI(F/S) 
 

Pregătirea însoţitorului de bord pentru acordarea calificării TRI(F/S) va include următoarele: 
 
(1) Briefing-ul înainte de zbor: 
 

(a) operarea în echipaj; 
(b) amplasarea la posturile respective şi responsabilităţi; 
(c) considerarea zborurilor particulare incluzând:  

(i) tipul aeronavei; 
(ii) echipament; 
(iii) zonele şi tipul operării, incluzând ETOPS; şi 
(iv) categorii de pasageri, incluzând persoane invalide şi copiii. 

 
(2) Cooperare în echipaj: 
 

(a) disciplina, responsabilităţi şi comenzi; 
(b) importanţă coordonării şi comunicării; şi 
(c) incapacitatea pilotului. 

 
(3) Revederea cerinţelor operatorului aerian şi cerinţelor legislaţiei în vigoare: 
 

(a) instructajul pasagerilor privind procedurile de siguranţă, pliantele respective; 
(b) asigurarea siguranţei bucătăriilor-bufet de bord; 
(c) depozitarea bagajelor de cabină; 
(d) echipamentul electronic; 
(e) proceduri de alimentare cu combustibil cu pasageri la bord; 
(f) turbulenţă; şi 
(g) documentaţie. 

 
(4) Factorul uman, organizarea şi managementul resurselor umane. (În cazul în care este posibil, 
candidatul care solicită acordarea calificării TRI(F/S) va participa la antrenamentul la simulator 
conform programului LOFT). 
 
(5) Raportarea accidentelor şi incidentelor; şi  
 

(6) Cerinţe privind timpul de lucru pentru zbor şi timpul de odihnă.  
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Secţiunea 8 
FORMULAR DE CERERE ŞI RAPORT PENTRU TESTARE PRACTICĂ PENTRU ACORDARE/ 

REVALIDAREA CALIFICARII TRI(FS) 
TRI(FS) issuing/revalidation/practical test application and report form  

1 Informaţii personale /Personal information 
Numele 
Last name 

 
……………………........ 

Prenumele  
First name 

 
………………………… 

Data naşterii 
Date of birth ….................................. Nr. telefon 

Phone No. 
 

…................................. 
Adresa  
Adress  

…........................................................................................................................................ 
..........................…............................................................................................................. 

2 Datele certificatului / License data 
Numărul: 
Number: 

 
…...............................……. 

Data expirării: 
Exp. Date 

 
...........................……. 

Calificările de tip incluse 
în certificat: 
Type ratings included in the 
license: 

1. 
2. 
3. 
4. 

3 Experienţa de zbor şi vechimea în muncă înainte de curs / Pre-course flying experience and seniority 
Vechimea în muncă ca însoţitor de bord 
Seniority as cabin attendant  Numărul de zboruri pe tipul respectiv (ultimele 12 luni): 

Number of flights on present type (preceding. 12 months):  

4 Testul de zbor înainte de admitere / Pre-entry flight test 
Recomand pe dl (dna)………………………………………………..pentru Cursul TRI(FS) 
I recommend ……………………………….…………………………………for the TRI(FS) Course 
Data testului în zbor, nr. 
zborului: 
Date of flight test, flight No 

 
 
............ 

Numele şi 
semnătura 
instructorului 
Name and signature 
of instructor 

............................

............................ 

Numărul licenţei: 
License number: 

 
 
 
.............. 

5 Declaraţia solicitantului / Declaration by the applicant 
Am beneficiat de un curs de instruire în conformitate cu programa analitică aprobată de către AAC RM. pentru TRI(FS) 
I have received a course of training in accordance with the syllabus approved by the AAC RM. for the TRI(FS) 
Numele (cu majuscule): 
Name in (block letters) 

 
..................................... 

Semnătura: 
Signature: 

 
......................................... 

6 Declaraţia instructorului autorizat / Declaration by the authorized instructor 
Certific că dl (dna)...………………..a efectuat în mod corespunzător un curs de instruire aprobat pentru TRI(FS) 

I certify that…………… …………… .has satisfactorily completed an approved course of training for the TRI(FS) 
Data: 
Date  ............... 

Numele instructorului 
Name of instructor ............................... 

Semnătura  
Signature 

....................... 

7 Certificatul examinatorului autorizat /Authorized examiner’s certificate 
Am testat solicitantul în conformitate cu raportul de examinare 

I have tested the applicant according to the examination report 
Evaluarea examinatorului. 

Examiner’s  assessment  
 

Examinarea teoretică orală: 
Oral Theoretical examination: 

Testare practică: 
Practical test: 

Admis  
Passed 

Respins  
Failed 

Admis  
Passed 

Respins  
Failed 

Calificarea TRI(FS)/ Cabin attendant-instructor rating TRI(FS) 
Numele examinatorului (cu majuscule): 
Examiner’s name (block letters): 

 

Semnătura / Signature  
Numărul certificatului: 
License number 

 Data: 
Date 
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ANEXA 13 
LA RAC-APL 

 
 
 
 
SPECIMENE DE DOCUMENTE PRIVIND CERTIFICATUL ŞI/SAU CALIFICĂRILE 
OPERATORILOR DE BORD. CERINŢE FAŢĂ DE GENURILE DE PREGĂTIRE 
 
 
 
SECŢIUNEA - 1 
CERINŢE FAŢĂ DE PREGĂTIREA INIŢIALĂ A OPERATORILOR DE BORD 
 
SECŢIUNEA - 2 
FAMILIARIZAREA LA BORDUL AERONAVEI 
 
SECŢIUNEA - 3 
CEREREA ŞI RAPORTUL PRIVIND TESTAREA PRACTICĂ A 
OPERATOTORULUI DE BORD ÎN ZBORURI COMERCIALE PENTRU 
ACORDAREA/REVALIDAREA CERTIFICATULUI ŞI/SAU CALIFICĂRII 
 
SECŢIUNEA - 4 
RAPORTUL PRIVIND PREGĂTIREA TEORETICĂ ŞI PRACTICĂ ŞI TESTAREA 
PENTRU ACORDAREA CERTIFICATULUI DE OPERATOR DE BORD / 
CALIFICĂRII DE TIP 
 
SECŢIUNEA - 5 
CERINŢE MINIME FAŢĂ DE PROGRAMUL DE PREGĂTIRE A OPERATORULUI  
DE BORD PENTRU ACORDAREA CALIFICĂRII DE TIP 
 
SECŢIUNEA - 6 
PREGĂTIREA PENTRU REÎNNOIREA CALIFICĂRII DE TIP 
 
SECŢIUNEA - 7 
CERINŢE MINIME FAŢĂ DE PREGĂTIREA A OPERATORULUI DE BORD 
PENTRU ACORDAREA CALIFICĂRII TRI(FO) 
 
SECŢIUNEA - 8 
CEREREA ŞI RAPORTUL PRIVIND TESTĂREA PRACTICĂ PENTRU 
ACORDARE / REVALIDAREA CALIFICĂRII DE OPERATOR DE BORD - 
INSTRUCTOR TRI(FO) 
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Secţiunea 1  
Cerinţe faţă de pregătirea iniţială a operatorilor de bord 
 
(1) Antrenamentul pentru foc şi fum. Antrenamentul pentru foc şi fum include următoarele: 
 

(a) Evidenţierea responsabilităţilor operatorului de bord privind implicarea prompta în situaţiile de 
urgenta datorate apariţiei incendii sau fum la bord si în particular accentuarea importantei 
descoperirii sursei de incendiu; 

(b) Importanţă informării imediate a echipajului de zbor precum şi acţiunile specifice necesare 
pentru coordonare şi ajutor când se descoperă foc sau fum; 

(с) Necesitatea verificării frecvente a zonelor potenţiale de incendiu, incluzând toaletele şi 
detectorii de fum asociaţi; 

(d) Clasificarea incendiilor şi a tipului de agenţi extinctori corespunzători precum şi a procedurilor 
aferente pentru cazurile specifice de incendiu, a tehnicilor de aplicare a agenţilor extinctori, 
consecinţele aplicării defectuoase şi folosirea în spaţiu închis; 

(e) Proceduri de urgenta aplicate de serviciile de aerodrom cu echipament de sol. 
 

(2) Antrenamentul de supravieţuire pe apă. Pregătirea de supravieţuire pe apă va include 
îmbrăcarea reală şi utilizarea mijloacelor de înot personale pe apă de către operator de bord. Înainte 
de operare pe o aeronava echipată cu plute de salvare sau alt echipament similar, trebuie executat 
antrenament în folosirea acestui echipament precum şi practică în apă. 
 
(3) Antrenamentul de supravieţuire după o aterizare forţată. Antrenamentul de supravieţuire 
după o aterizare forţată va corespunde zonei de executare a zborurilor (polară, deşert, junglă sau 
mare). 

 
(4) Aspecte medicale şi Primul Ajutor. Antrenamentul privind acordarea primului ajutor medical 
va include în sine următoarele: 

(a) instrucţiunea de acordare a ajutorului medical şi utilizare a truselor de acordare a primului 
ajutor medical; 

(b) acţiunile de acordare a primului ajutor medical în condiţii de supravieţuire şi respectare a 
regulilor de igienă; şi 

(c) efectele fiziologice ale zborului şi cu accent deosebit pe hipoxie. 
 

(5) Coordonarea pasagerilor. Antrenamentul privind coordonarea pasagerilor include următoarele: 
 

(a) Recomandări de recunoaştere şi conducere a pasagerilor care sunt sau vor fi sub influenţa 
băuturilor alcoolice, sub influenţa drogurilor sau sunt agresivi; 

(b) Metode folosite pentru a motiva pasagerii şi a stăpâni mulţimea în scopul urgentării evacuării 
aeronavei; 

(c) Reglementările referitoare la depozitarea în siguranţa a bagajelor de cabină (inclusiv cele 
necesare serviciilor la bord) precum şi privind riscul de a deveni periculoase pentru ocupanţii 
cabinei, prin obstrucţionarea ori deteriorarea echipamentelor de siguranţa sau a ieşirilor 
aeronavei; 

(d) Importanţă repartizării corecte a pasagerilor ţinând cont de masa si centraj. O atenţie deosebită 
va fi acordată poziţionării pasagerilor handicapaţi si necesităţii poziţionării pasagerilor normali 
în dreptul ieşirilor nesupravegheate; 

(e) Îndatoriri ce revin în cazul întâlnirii turbulenţelor incluzând şi asigurarea cabinei; 
(f) Precauţiuni ce trebuie luate la transportul animalelor vii în cabină; 
(g) Antrenamentul privind transportul bunurilor periculoase conform Subpartea.R JAR-OPS 1; şi 
(h) Proceduri de securitate inclusiv prevederile din Subpartea S JAR-OPS 1. 

 
(6) Comunicaţii. Pe durata antrenamentului o atenţie deosebita va fi acordata comunicării efective 
între echipajul de cabina si echipajul de zbor, incluzând tehnica, limbajului comun si terminologia. 
 
(7) Disciplină şi atribuţii. Operatorul de bord va parcurge un antrenament care sa cuprindă: 

(a) Importanta îndeplinirii îndatoririlor operatorului de bord în conformitate cu Manualul Operaţional; 
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(b) Menţinerea capacităţii si aptitudinii de a opera ca operatorul de bord, cu referire speciala asupra 
limitărilor privind timpul de serviciu pentru zbor, timpul de zbor şi timpul de odihnă; 

(c) Conştienţizarea reglementarilor aeronautice privitoare la operatorul de bord si rolul AAC RM; 
(d) Cunoştinţe generale privind terminologia aviatică necesară, teoria zborului, repartizarea 

pasagerilor, meteorologia şi zonele de operare; 
(e) Pregătirea nemijlocită a operatorului de bord şi prezentarea informaţiilor de siguranţă necesare 

cu privire la îndatoririle specifice ale acestora; 
(f) Importanţă asigurării ca documentele şi manualele sunt ţinute la zi şi au incluse amendamentele 

făcute de operator aerian; 
(g) Importanţă îndatoririlor privind siguranţa precum şi a necesitaţi de a răspunde prompt şi efectiv 

situaţiilor de urgenţă. 
 
(8) Legislaţie aeronautică. Cunoaşterea legislaţiei naţionale şi internaţionale în domeniul aviaţiei 
în următorul volum: 
 

(a) Convenţia de la Chicago, în partea la care se referă; 
(b) Subpartea B (în partea la care se referă), N (în partea la care se referă), O şi R JAR-OPS 

1,3; 
(c) Legea aviaţiei civile a Republicii Moldova. 
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Secţiunea 2 
Familiarizarea la bordul aeronavei 
 
(1) Fiecare candidat care solicită acordarea certificatului de operator de bord va corespunde 
următoarelor cerinţe: 

 
(a) va susţine pregătirea la sol pe aeronava pe care se preconizează executarea zborurilor; şi 
(b) va executa zboruri de familiarizare (nu mai puţin de 4) pe aeronava pe care se preconizează 

executarea zborurilor, în conformitate cu punctul 3 de mai jos. 
 
(2) Operatorul de bord care solicită acordarea calificării pe alt tip de aeronavă va corespunde 
următoarelor cerinţe: 
 

(a) va susţine instruirea la sol pe aeronava pe care se prevede acordarea calificării de tip; şi 
(b) va executa zborul de familiarizare pe aeronava pe care se preconizează acordarea 

calificării de tip, în conformitate cu punctul 3 de mai jos. 
 
(3) Zboruri de familiarizarea 
 

(a) Operatorul de bord care execută zboruri de familiarizare va trebuie să fie adăugat la 
numărul minim al echipajului de cabină; 

(b) Zborurile de familiarizare trebuie conduse sub supravegherea TRI(F/O). 
(c) Zborurile de familiarizare vor fi structurate şi vor implica operatorul de bord la participare la 

îndatoririle pentru siguranţa zborului înainte, pe timpul şi după terminarea acestuia. 
 
(4) Instruirea la sol la bordul aeronavei 
 

Scopul instruirii la sol la bordul aeronavei constă în familiarizarea operatorului de bord cu 
amplasarea acesteia şi echipamentul. Instruirea se va desfăşura de către TRI(F/O) sau alt personal 
corespunzător calificat în acest scop, acceptat de către AAC RM, conform programului expus în 
Subpartea D din Manualul operaţional al operatorului aerian. Instruirea la sol la bordul aeronavei va 
asigura examinarea amplasării exterioare a aeronavei, interiorului sau sistemelor acesteia, inclusiv 
următoarele:  
 

(a) interfon şi sistemele de adresare către pasageri; 
(b) lumini de urgenţă; 
(c) sistemele de detectare a fumului; 
(d) echipament de siguranţă/urgenţă; 
(e) cabina de comandă; 
(f) amplasările operatorului de bord; 
(g) compartimentele toaletelor; 
(h) echipament pentru încărcare şi descărcare aflat în compartimentul cargo; 
(i) panouri de acţionare a circuitelor aflate în compartimentul cargo; 
(j) localizarea ieşirilor şi împrejurimile lor. 
(k) bucătăriile-bufet, siguranţă bucătăriei-bufet şi închiderea apei; 
(l) zonele de repaus ale echipajului; 
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Secţiunea 3 
 

FORMULAR DE CERERE ŞI RAPORT DE TESTARE PRACTICĂ ÎN ZBOR PENTRU OPERATOR DE 
BORD PENTRU ACORDAREA/ REVALIDAREA/ REÎNNOIREA CERTIFICATULUI ŞI/SAU 

CALIFICĂRII. 
Flight Operator licence and/or ratings issue/revalidation/renewal/practical test application and report form. 

 

Certificat  
Licence  

 Acordare 
Issue   

  Tipul 
aeronavei 

Type of 
aircraft 

Numărul 
zborului 

Flight 
number 

Data 
Date 

Ruta 
Route 

Durata 
zborului 

Flight time 

 

Calificarea de tip 
Type rating 

 Revalidarea  
Revalidation 

 
Calificarea de 
instructor 
Type rating 
instructor 

 Reînnoirea 
Renewal 

       

 

 

Numele solicitantului 
Applicant’s name 

.................................................. Certificat nr. 
No of licence 

................................... 

Numele examinatorului 
Examiner’s name 

.................................................. Certificat nr. 
No of licence 

................................... 

 
OBIECTIVELE ŞI REZULTATELE TESTĂRII 

Items and results of test 
ADMIS 
Passed 

RESPINS 
Failed 

 
1 PREGĂTIREA ZBORULUI/ Preflight preparing 
1.1 Briefing inainte de zbor/Preflight briefing   
1.2 Pregătirea/Desemnarea poziţiilor şi atribuţilor în cabina 

Preparing/Distribution of duties 
  

2 PREGĂTIREA AERONAVEI PENTRU ZBOR/ Aircraft preflight preparing 
2.1 Verificarea stării de curăţenie şi pregătirea specifică a: 

Cleanness checking and special preparing: 
  

2.2 Cabinei de încărcăturii, echipamentul de încărcare, century de siguranţă 
Cargo cabin, cargo handling equipment, safety belts 

  

2.2.1 Bucătăriilor şi toalete/ Galleys and toilets   
2.3 Verificarea funcţionării instalaţiilor pentru: 

Systems checking: 
  

2.3.1 Iluminare şi semnalizare/ Illumination and alarm lights   
2.3.2 Intercomunicare şi amplificare/ Intercommunication and volume adjustment   
2.3.3 Bucătăriilor şi toaletelor / Galleys and toilets   
2.4 Verificarea sistemelor de închidere şi zăvorire a uşilor 

Closing and lock-out of doors  systems checking 
  

2.5 Verificarea echipamentelor de salvare 
Emergency and Safety equipment checking 

  

3 RECEPŢIONAREA ÎNCĂRCĂTURII / Cargo loading 
3.1 Primirea, şi amplasarea încărcăturilor şi bunelor periculoase 

Receiving and allocation of cargo and dangerous goods  
  

3.2 Fixarea corespunzătoare a încărcăturii înainte de decolare 
Appropriate cargo securing before departure 

  

3.3 Efectuare anunţurilor pentru pasageri/ Passenger briefing   
3.4 Iluminarea corespunzătoare a cabinei de pasageri pentru decolare 

Passenger cabin illumination appropriate for departure 
  

3.5 Raportarea către comandantul aeronavei 
Report to the commander 

  

4 OPERAŢIUNI ÎN TIMPUL RULAJULUI ŞI LA DECOLARE 
Operations during taxiing and take off 

4.1 Efectuare anunţurilor pentru pasageri/ Passenger briefing   
4.2 Prezentarea echipamentelor de salvare/ Safety equipment demonstrations   
4.3 Prezentarea ieşilor de avarie/Emergency exits demonstrations   
4.4 Verificarea finală a asigurării pasagerilor şi fixarea încărcăturilor 

Final check of passenger safety and cargo securing 
  

4.5 Îndeplinirea atribuţiilor în timpul decolării 
Execution personal duties during take-off 
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5 OPERAŢIUNI PE RUTA/Operations during cruising flight 
5.1 Verificarea fixării încărcăturilor 

Cargo securing check  
  

5.2 Efectuare anunţurilor pentru pasageri/ Passenger briefing   
5.3 Modul de acţiune în cazul neregularităţilor şi situaţiilor anormale (turbulenţa) 

Actions in case of abnormal situations (turbulence) 
  

 
6 OPERAŢIUNI ÎNAINTE, ÎN TIMPUL ŞI DUPĂ ATERIZARE 

Operations before, during and after landing 
6.1 Verificare fixării corespunzătoare a încărcăturii înainte de aterizare 

Cargo securing check before landing 
  

6.2 Efectuare anunţurilor pentru pasageri/ Passenger briefing   
6.3 Verificarea finală a asigurării pasagerilor/Final check of passengers    
6.4 Iluminarea corespunzătoare a cabinei de pasageri şi de încărcăturii pentru aterizare 

Passenger and cargo cabin illumination appropriate for landing 
  

6.5 Acţiunile privind securitatea personală la aterizare 
Actions for personal safety during landing 

  

6.6 Procedura de descărcare/ Cargo  disembarkation procedure   
 
7 CUNOAŞTEREA AERONAVEI, ECHIPAMENTELOR DE SALVARE ŞI PROCEDURILOR DE URGENŢĂ 

AIRCRAFT, SAFETY EQUIPMENT AND EMERGENCY PROCEDURES KNOWLEDGE 
7.1 Echipamente de salvare, evacuare şi semnalizare  

Safety, evacuation and alarm equipment 
  

7.2 Instalaţii de iluminare/ lights systems   
7.3 Intercomunicare şi amplificare/ Intercommunication and volume adjustment   
7.4 Echipamentul de încărcare/ Cargo handling equipment   
7.5 Bucătăriilor şi toalete/ Galleys and toilets   
7.6 Proceduri de urgenţa/ Emergency procedures   

 
Rezultatul examinarii:  ADMIS 
The rezalt of examen Passed 

 RESPINS 
Failed 

 

 
 

OBZERVAŢII/ REMARKS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numai pentru notările în coloanele „respins 

 
Semnătura solicitantului       Semnătura examinatorului 
Signature  of applicant  _________________   Signature of examiner* __________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru menţiuni oficiale 
For official use 
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Secţiunea 4 
FORMULAR DE RAPORT PRIVIND PREGĂTIREA TEORETICĂ ŞI PRACTICĂ, TESTARE PENTRU DE 

ACORDARE CERTIFICATORUL DE ÎNSOŢITOR DE BORD / CALIFICAREA DE TIPUL DE AVION 
THE REPORT FORM OF THEORETICAL AND PRACTICAL TRAINING, TEST FOR FLIGHT OPERATOR 

LICENCE OR TYPE RATING  ISSUE 
1 Informaţii personale/Personal information 
Numele 
Last name 

.................... Prenumele 
First name 

................. Adresa de la domiciliu 
Home address 

............................................. 

2 Instruirea la sol pentru acordarea certificatului / Initial training 
 Secţiunile pregătire şi testării 

Section of training and test 
Data  
Date 

Numele/prenumele şi semnătura 
instructorulu 

Name and signature of instructor 
2.1 Antrenamentul pentru incendii şi fum 

Fire and smoke training 
  

2.2 Antrenamentul de supravieţuire pe apă 
Water survival training 

  

2.3 Antrenamentul de supravieţuiere în corespunzător zonelor de 
operare (poli, deşert, junglă sau mare) 
Survival training appropriate to the areas of operation(e.g. 
polar, desert, jungle or sea) 

  

2.4 Aspecte medicale şi primul ajutor  
Medical aspects and first aid 

  

2.5 Coordonarea pasagerilor/ Passenger handling   
2.6 Comunicaţii/Communication   
2.7 Disciplina şi responsabilităţi/Discipline and responsibilities   
2.8 Procedurile de încărcare, descărcare şi fixare a încărcăturii 

Cargo loading,unloading and fixing procedures 
  

2.9 Managementul resursilor echipajului/CRM   
3 Instruirea la sol pentru acordarea calificării de tip / Conversion training 

 Secţiunile pregătire şi testării 
Section of training and test 

Data  
Date 

Numele/prenumele şi semnătura 
instructorulu 

Name and signature of instructor 
3.1 Antrenament practic de folosire a tuturor echipamentilor de luptă 

împotriva incendiilor celei de la bordul aeronavei 
Fire and smoke training in the use of all fire fighting equipment 
that carried in the aeroplane 

  

3.2 Operarea usilor si a ieşirilor/ Operation of doors and exits   
3.3 Antrenamentul evacuarii pe tobogan/ Evacuation slide training   
3.4 Proceduri de evacuare şi alte situatii de urgenta 

Evacuations procedures and other emergency situations 
  

3.5 Procedurile de încărcare, descărcare şi fixare a încărcăturii 
Cargo loading,unloading and fixing procedures 

  

3.6 Incapacitatea pilotului / Pilot incapacitation   
3.7 Echipamentul de siguranţa / Safety equipment   
3.8 Antrenament practic de folosire a tuturor echipamentilor de 

încărcare de la bordul aeronavei. 
Training in the use of all cargo handling equipment that carried in 
the aeroplane 

  

3.9 Pregatirea pasagerilor/Demonstraţii 
Passenger briefing/Safety demonstration 

  

∗Notă: Pentru acordarea certificatului vor fi respectate secţiunile 2 şi 3/ Section 2and3 must be completed for licence issuing 
4 Zborul de aclimatizare/ Familiarization flights 

Data /Date Ruta / Route Timpul zborului 
Flight time 

Numele/prenumele şi semnătura instructorulu 
Name and signature of instructor 

    
    
    
5 Avizul instructorului/Instructor’s conclusion 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
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Secţiunea 5  
Cerinţe minime faţă de programul de pregătire a operator de bord pentru acordarea calificării 
de tip 
 
(1) Prevederi generale  
 În scopul acordării calificării de tip este necesar de a efectua pregătirea privind localizarea şi 
folosirea echipamentului de salvare şi a echipamentului de supravieţuire de la bordul tipului, 
variantei şi a configuraţiei aeronavei operate şi se desfăşoară conform procedurilor normale şi de 
urgenta. 
 
(2) Simularea acţiunilor în caz de incendiu şi fum 

 
Operator de bord va executa un antrenament practic şi realist de folosire a tuturor echipamentelor de 

luptă împotriva incendiilor incluzând îmbrăcămintea de protecţie asemănătoare celei de la bordul 
aeronavei. Acest antrenament trebuie sa includă: 
 

(a) stingerea de câtre operator de bord a unui incendiu caracteristic interiorului aeronavei, exceptând 
cazul în care, referitor la extinctoarele cu Halon, se foloseşte alt agent extinctor cu care se 
încarcă extinctorul de exerciţiu; si 

(b) prezentarea şi folosirea echipamentului portabil de oxigen de către operator de bord într-un 
mediu închis şi cu fum. 

 
(3) Exploatarea uşilor şi ieşirilor 
 

(a) Operator de bord va susţine pregătirea privind folosirea şi deschiderea reală a ieşirilor 
normale şi de urgenţă pentru evacuarea pasagerilor; şi 

(b) va susţine pregătirea privind folosirea tuturor celorlalte ieşiri, cum ar fi ferestrele cabinei de 
pilotaj. 

 
(4) Antrenamentul evacuării pe tobogan 
 

(a) Operator de bord va efectua evacuarea pe un tobogan de la o înălţime corespunzătoare 
pragului punţii principale a aeronavei; 

(b) Toboganul va fi ataşat la o aeronavă sau la un dispozitiv de antrenament reprezentativ. 
 
(5) Procedurile de evacuare şi alte situaţii de urgenţă 
 

(a) Antrenamentul evacuării de urgenţă include recunoaşterea evacuărilor planificate sau 
neplanificate pe арă şi pe uscat. Acest antrenament trebuie sa cuprindă recunoaşterea 
situaţiilor în care ieşirile sunt inutilizabile sau când echipamentul de evacuare este inutilizabil; şi 

(b) Operator de bord va susţine instruirea privind acţiunile în următoarele condiţii: 
(i) un incendiu pe timpul zborului, cu un accent deosebit pe identificarea sursei incendiului; 
(ii) turbulenţă puternică; 
(iii) decompresia rapida cu punerea echipamentului portabil de oxigen de câtre operator de 

bord; si 
(iv) alte cazuri de urgenţă pe durata zborului. 

 
 
(6) Incapacitatea pilotului. În afara de cazul în care echipajul de zbor are mai mult de doi membri, 
operator de bord este pregătit să acorde ajutor daca pilotul intra într-o stare de incapacitate. Acest 
antrenament va include demonstrarea următoarelor: 

 
(a) mecanismul funcţionarii scaunului pilotului; 
(b) legarea si dezlegarea centurilor pilotului; 
(c) folosirea echipamentului de oxigen al pilotului; şi 
(d) folosirea listelor de verificări ale pilotului. 
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(8) Echipamentul de siguranţă. Operator de bord va susţine un antrenament şi o pregătire în 
vederea localizării şi a folosirii echipamentului de siguranţă incluzând următoarele: 

 
(a) Tobogane, iar unde acestea sunt fără autosusţinere, folosirea oricăror frânghii; 
(b) plute sau tobogane plutitoare, inclusiv echipamentele anexate sau incorporate precum şi bărci; 
(c) veste de salvare, veste de salvare pentru copii şi colace de salvare; 
(d) sistemul staţionar de aprovizionare cu oxigen cu măşti mobile. 
(e) oxigen pentru acordarea primului ajutor; 
(f) extinctoare; 
(g) topoare sau răngi metalice; 
(h) lumini de urgenţă incluzând lanternele; 
(i) echipamentul de comunicaţii, inclusiv megafoane; 
(j) complete de supravieţuire, incluzând conţinutul acestora; 
(k) dispozitive pirotehnice; 
(l) truse de prim-ajutor, conţinutul acestora şi echipament medical de urgenţă; şi 
(m) alte sisteme sau echipamente de salvare unde este cazul. 

 
(9) Pregătirea pasagerilor/Demonstratii procedurilor de siguranţă. În programul antrenamentului 
va fi inclusă şi pregătirea pasagerilor pentru situaţii normale şi de urgenţă, în conformitate cu JAR-
OPS 1.285. 
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Secţiunea 6  
Pregătirea pentru reînnoirea calificării de tip 
 

Pregătirea de reînnoirea calificării de tip va fi desfăşurată de către TRI(F/O) sau alt personal 
corespunzător pregătit în acest scop, acceptat de către AAC RM şi pentru operator de bord în 
program vor fi incluse cel puţin următoarele: 
 

(a) procedurile de urgenţă, inclusiv incapacitatea pilotului; 
(b) folosirea şi deschiderea reală a tuturor uşilor şi ieşirilor de urgenţă pentru evacuarea 

pasagerilor la bordul aeronavei sau la simulatorul corespunzător în acest scop; 
(c) va susţine pregătirea privind folosirea tuturor celorlalte ieşiri, cum ar fi ferestrele cabinei de 

pilotaj. 
(d) localizarea si a folosirea echipamentului de siguranţa, inclusiv sistemele cu oxigen şi 

folosirea de către fiecare operator de bord a vestelor de salvare, echipamentului mobil de 
oxigen şi de protecţie contra fumului. 
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Secţiunea 7 
Cerinţe minime faţă de pregătirea operatorului de bord pentru acordarea calificării TRI(F/O) 
 

Pregătirea operatorului de bord pentru acordarea calificării TRI(F/O) va include următoarele: 
 
(1) Briefing-ul înainte de zbor: 
 

(a) operarea în echipaj; 
(b) amplasarea la posturile respective şi responsabilităţi; 
(c) considerarea zborurilor particulare incluzând:  

(i) tipul aeronavei; 
(ii) echipament; 
(iii) zonele şi tipul operării; şi 
(iv) tipul încărcăturii, amplasarea conform fişei de centraj. 

 
(2) Cooperare în echipaj: 
 

(a) disciplina, responsabilităţi şi comenzi; 
(b) importanţă coordonării şi comunicării; şi 
(c) incapacitatea pilotului. 

 
(3) Revederea cerinţelor operatorului aerian şi cerinţelor legislaţiei în vigoare: 
 

(a) instructajul pasagerilor privind procedurile de siguranţă, pliantele respective; 
(b) asigurarea siguranţei bucătăriilor-bufet de bord; 
(c) depozitarea bagajelor de cabină; 
(d) echipamentul electronic; 
(e) proceduri de alimentare cu combustibil cu pasageri la bord; 
(f) turbulenţă; şi 
(g) documentaţie. 

 
(4) Factorul uman, organizarea şi managementul resurselor umane. (În cazul în care este posibil, 
candidatul care solicită acordarea calificării TRI(F/O) va participa la antrenamentul la simulator 
conform programului LOFT). 
 
(5) Raportarea accidentelor şi incidentelor; şi  
 
(6) Cerinţe privind timpul de lucru pentru zbor şi timpul de odihnă.  
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Secţiunea 8 
FORMULAR DE CERERE ŞI RAPORT PENTRU TESTARE PRACTICĂ PENTRU ACORDARE/ 

REVALIDAREA CALIFICAREA DE OPERATOR DE BORD - INSTRUCTOR TRI(FO) 
Practical test application and report form for issuing/ revalidation Cabin attendant-instructor rating TRI(FO) 

1 Informaţii personale/Personal information 
Numele 
Last name 

……………………........……… Prenumele  
First name 

…………………………. 

Data naşterii 
Date of birth 

…............................................ Nr. telefon 
Phone No 

…................................. 

Adresa  
Adress  

…............................................................................................................. 
…............................................................................................................. 

2 Datele certificatului/ License data 
Numărul: 
Number 

…........................……. Data expirării: 
Exp. Date 

................................. 

Calificările de tip incluse în 
licenţa: 
Type ratings included in the 
license: 

1. 
2. 
3. 
4. 

3 Experienţa de zbor şi vechimea în muncă înainte de curs/ Pre-course flying experience and seniority 
Vechimea în muncă ăn calitate de operator de bord 
Seniority as flight operator  Numărul de zboruri pe tipul respectiv (ultimele 12 luni): 

Number of flights on present type (preceding. 12 months):  

4 Testul de zbor înainte de admitere / Pre-entry flight test 
Recomand pe dl (dna)………………………pentru Cursul de operator de bord-Instructor 
I recommend ………………………for the Flight Operator-Instructor Course 
Data testului în zbor, 
nr.zborului: 
Date of flight test, flight No .......... 

Numele şi semnătura 
instructorul  
Name and signature of 
instructor 

.............……
…………….. 

Numărul licenţei: 
License number  

............ 

5 Declaraţia solicitantului / Declaration by the applicant 
Am beneficat de un curs de instruire în conformitate cu programa analitică aprobată de auritate pentru TRI(FO) 

I have received a course of training in accordance with the syllabus approved by the Authority for the TRI(FO) 
Numele (cu majuscule): 
Name in (capital letters) 

 
..................................... 

Semnătura: 
Signature: 

 
............................. 

6 Declaratia instructorului şef de zbor/ Declaration by the chief flight instructor 
Certific că dl (dna)………………..a efectuat în mod corespunzător un curs de instruire aprobat pentru 

TRI(FO) 
I certify that ………………….. .has satisfactorily completed an approved course of training for the TRI(FO) 
Data: 
Date .............. Numele instructorul  

Name of instructor ..................................... Semnătura  
signature 

.................. 

7 Certificatul instructorului de zbor examinator/Flight instructor examiner’s certificate 
Am testat solicitantul în conformitate cu raportul de examinare 

I have tested the applicant according to the examination report 
 

Evaluarea examinatorului. 
Examiner’s  assessment 

 

Examinarea teoretică orală: 
Theoretical oral examination: 

Testare practică: 
Practical test: 

Admis  
Passed 

Respins  
Failed 

Admis  
Passed 

Respins  
Failed 

 

Călificare de însoţitor de bord-instructor/ Cabin attendant-instructor rating 
 

Numele examinatorului (cu majuscule): 
Examiner’s name (block letters): 

 

Semnătura / Signature  
Numărul licenţei: 
License number 

 Data: 
Date: 
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ANEXA 14 
LA RAC-APL 

 
 
 
 
 
 
 
SPECIMENE DE CERERI ŞI RAPOARTE PRIVIND SUSŢINEREA EXAMENELOR 
TEORETICE ŞI TESTĂRILOR PRACTICE PRIVIND CERTIFICATELE ŞI/SAU 
CALIFICĂRILE, ANDOSAMENTELE DE CONTROLORI TRAFIC AERIAN ŞI 
DISPECER DE OPERŢIUNI ZBOR 
 
 
 
SECŢIUNEA - 1 
SPECIMENUL FORMULARULUI CERERII PENTRU ACORDAREA / 
REVALIDAREA / REÎNNOIREA CERTIFICATULUI  DE CONTROLOR TRAFIC 
AERIAN STAGIAR/ CONTROLOR TRAFIC AERIAN / CALIFICĂRII / 
ANDOSAMENTULUI DE CALIFICARE / ANDOSAMENTULUI UNITĂŢII DE 
TRAFICI AERIAN / AUTORIZĂRII OJTI ŞI RAPORTULUI PRIVIND INSTRUIREA 
ŞI SUSŢINEREA TESTĂRII PRACTICE ÎN UNITATEA DE TRAFIC AERIAN 
 
SECŢIUNEA - 2 
CEREREA PENTRU SUSŢINEREA EXAMENELOR TEORETICE PENTRU 
ACORDAREA/REVALIDAREA/REÎNNOIREA/VALIDAREA/ÎNLOCUIREA 
CERTIFICATULUI DE CONTROLOR TRAFIC AERIAN STAGIAR, CONTROLOR 
TRAFIC AERIAN SAU CALIFICĂRII 
 
SECŢIUNEA - 3 
SPECIMENUL FORMULARULUI CERERII PENTRU ACORDAREA / 
REVALIDAREA / REÎNNOIREA CERTIFICATULUI DE DISPECER OPERAŢIUNI 
ZBOR 
 
SECŢIUNEA - 4 
CEREREA PENTRU SUSŢINEREA EXAMENELOR TEORETICE PENTRU 
ACORDAREA/REVALIDAREA/REÎNNOIREA CERTIFICATULUI DE DISPECER 
OPERAŢIUNI ZBOR 
 
SECŢIUNEA - 5 
CEREREA ŞI RAPORTUL PRIVIND PREGĂTIRE ŞI TESTARE PRACTICĂ 
PENTRU ACORDAREA/REVALIDAREA/REÎNNOIREA CERTIFICATULUI DE 
DISPECER OPERAŢIUNI ZBOR 
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Autoritatea Aeronautică Civilă Republicii Moldova  
Civil Aviation Authority of Republic of Moldova 

Secţiunea 1 
 
Formular de cerere pentru acordarea/revalidarea/reînnoirea certificatului de controlor trafic aerian 
stagiar/controlor trafic aerian/calificării/autorizării asociată calificării/ autorizării de unitate / autorizării 
OJTI şi raportului privind pregătirea şi susţinerea testării practice în unitatea de trafic aerian. 

REPUBLICA MOLDOVA 
AUTORITATEA AERONAUTICĂ  CIVILĂ 

Indicaţi numărul certificatului de controlor trafic aerian stagiar sau 
controlor trafic aerian, în cazul în care dispuneţi de acesta 
[                                                   ] 

Autorizare controlori trafic aerian 
 
INSTRUCŢIA DE COMPLETARE 
 
(i) Specimenul se completează cu majuscule. 
(ii) Includeţi în secţiunea corespunzătoare 

înscrisul necesar sau √ 

CERERE PENTRU: 
 
Certificat de controlor trafic aerian stagiar – secţiunea  1а, 2, 3, 8 
Certificat de controlor trafic aerian – secţiunea 1, 1b, 2, 3, 5, 8 
Calificările suplimentare şi/sau autorizările – secţiunea 1, 1b, 5, 8 
Suspendarea autorizărilor – secţiunea 1, 1b, 5, 8 
Modificarea informaţiei personale – secţiunea 1, 8 
 

1а INFORMAŢII PERSONALE Numele [                                                                                                            ] 
 Prenumele[                                                                                                        ] 
Data naşterii (dd/mm/yy)                       Cetăţenia                                              Locul naşterii 
 [            /              /             ]   [                                                    ]   [                                                                               ] 
Adresa permanentă [                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                 ] 
Codul poştal                             Statul 
 [                                  ]   [                                                ] 

E-mail 
[                                                                                         ] 

Telefon domiciliu [                                                     ] Fax  [                                                                              ] 
 

1b INFORMAŢIA PRIVIND AUTORIZĂRII DE 
UNITATE DE TRAFIC AERIAN 

Denumirea unităţii de trafic aerian [                                      ] 
Codul O.A. C. I. din 4 litere[                                                        ] 

Adresa [                                                                                                                                                                            ] 
Telefonul unităţii de trafic aerian [                                                                                                           ] 
 

2 TIPUL DE CERTIFICAT SOLICITAT  
Certificat de controlor trafic 
aerian [        ] 

Certificat de controlor trafic aerian stagiar 
acordare     [      ] 
revalidarea [      ] 

 
 
 
3 PREGĂTIREA INIŢIALĂ [    ] 

Numărul cursei [                     ] 
 
Data desfăşurării cursurilor [de la      /         /           

până la        /         /          ] 
 
Denumirea organizaţiei de pregătire [                                            ] 
 
Indicaţi în secţiunea 5 de mai jos calificările / autorizările asociate 
calificării, la care au fost susţinute cu succes OJT 

4 SUSPENDAREA AUTORIZĂRILOR ASOCIATE CALIFICĂRII [     ] 
indicaţi în secţiunea 5 de mai jos care autorizare asociată calificării vor fi suspendată. 
5 CALIFICĂRILE/ AUTORIZĂRILE ASOCIATE CALIFICĂRII SOLICITATE SAU SUSPENDATE: 
Control de aerodrom, la vedere ADV        [      ] 
Control de aerodrom, instrumental ADI   [      ] 
Controlul mişcării la sol GMC [      ]   Controlul zborului AIR [      ]   sau Tower (în cazul în care Air/Ground sînt îmbinate) TWR [     ] 
Controlul mişcării la sol cu echipament de supraveghere GMS [      ]                                      Control radar de aerodrom RAD [      ] 
Poziţia operaţională în unitatea de trafic aerian în cazul în care este aplicabil [                                                ] 
Control de apropiere, procedural APP [      ] 
Poziţia operaţională în unitatea de trafic aerian în cazul în care este aplicabil [                                                ] 
Control de apropiere, supraveghere APS [      ] 
Autorizarea Radar RAD [      ]               Supraveghere dependentă automatizată ADS [      ]                  Control terminal TCL [      ] 
Radar de apropiere de precizie PAR [      ]                        Apropiere supravegheată radar SRA [      ] 
Poziţia operaţională în unitatea de trafic aerian în cazul în care este aplicabil [                                                ] 
Control regional, procedural ACP [      ] 
Poziţia operaţională în unitatea de trafic aerian în cazul în care este aplicabil [                                                ] 
Control regional, supraveghere ACS [      ] 
Autorizarea Radar RAD [      ]          Supraveghere dependentă automatizată ADS [      ]                   Control terminal TCL [      ] 
Poziţia operaţională în unitatea de trafic aerian în cazul în care este aplicabil [                                           ] 
Autorizarea de instructor pentru desfăşurarea pregătirii la poziţie operaţională OJTI [      ] 
Calificarea / autorizare asociată calificării, pentru care se va desfăşura pregătirea [                                                  ] 
Poziţia operaţională în unitatea de trafic aerian, la care se va desfăşura pregătirea, în cazul în care este aplicabil [                          ] 
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6 PREGĂTIREA ÎN UNITATEA DE TRAFIC AERIAN  
Solicitantul a susţinut cu succes pregătirea conform planului de pregătire a unităţii de trafic aerian aprobat.  
         Semnătura OJTI                                                                            Numele                                           Data 
[                                                                   ]     [                                                                       ]      [          /          /        ] 
7 EXAMENUL TEORETIC ŞI PRACTIC 
A susţinut examenul teoretic şi practic şi este competent pentru furnizarea servicii de trafic aerian, indicat în secţiunea 5. 
  Semnătura examinatorului autorizat                                   Numele                                                      Data 
[                                                                  ]      [                                                                      ]       [         /          /         ] 

8. LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE 
(1)  
(2)  
(3)  
(4)  
(5)  
  

 

9 DECLARAŢIA SOLICITANTULUI 
 
 Prin prezenta confirm faptul că informaţia cuprinsă în cerere şi documentele anexate sînt veridice la momentul depunerii. 
De asemenea, ştiu că orice informaţie eronată introdusă conduce la refuz în acordarea sau retragerea certificatului. 
 
Data [         /          /          ]     Semnătura solicitantului [                                           ] 

 
10. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE PERSOANĂ OFICIALĂ 
 

Certificat sau 
calificare 

Data 
acordării/revalidării 

Valabil până la Dispoziţia de plata Taxa Numărul chitanţei sau 
scrisoarea de garanţie 

      
 

 Informaţia conţinută în cererea în vigoare şi documentele susmenţionate este aprobată, verificată în modul 
stabilit şi recunoscută valabilă. 
 
 

(Data) (Semnătura) (Numele/prenumele persoanei oficiale) 
 
11. CONCLUZIILE ŞEFULUI DE SECŢIE 
 
 
 
 

(Data) (Semnătura) (Numele/prenumele) 
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Secţiunea 2 
 

FORMULAR DE CERERE PENTRU SUSŢINEREA EXAMENELOR TEORETICE 
pentru acordarea/revalidarea/reînnoirea/validarea/ înlocuirea certificatului sau calificării de 

controlor trafic aerian 
 

Numele 
solicitantului 
 

BONDARENCO Prenumele: 
 VLADIMIR 

Adresa şi 
telefon nr.: 
 

CLASSICA AIR 

Indicaţi cu  certificat sau calificare. 
Certificat/calificare Denumirea disciplinei Nota  Data şi semnătura 

Certificat de controlor 
trafic aerian stagiar � 
Certificat de controlor 
trafic aerian � 
ADV � 
ADI � 
APP � 
APS � 
ACP � 
ACS � 

Reglementări aeronautice �   
Proceduri operaţionale ATC �   
Meteorologie �   
Navigaţie �   
Reguli generale de operare a aeronavelor �   
Performanţe şi limite umane �   
Echipament şi sisteme management trafic aerian
 � 

  

Limba Engleză şi radio comunicaţie �   
  

   Admis         Admis parţial                                       Respins    
Rezultatele primei reexaminări 
Nr. Denumirea disciplinei  Nota Data şi semnătura 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
 

   Admis         Admis parţial                   Respins   
Rezultatele a doua reexaminări 
Nr. Denumirea disciplinei Nota Data şi semnătura 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
    

   Admis         Admis parţial                   Respins   
 
Concluziile persoanei oficială ........................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
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Secţiunea 3     Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova 
Civil Aviation Authority of Republic of Moldova 

 
CERERE PENTRU ACORDAREA/ REVALIDAREA /REÎNNOIAREA/ÎNLOCUIREA 

CERTIFICATULUI/DUPLICATULUI DE DISPETCER DE OPERAŢIUNI ZBOR 
Application form for issue/revalidation/renewal/replacement of Flight dispatcher licence/duplicate 

Pentru fiecare certificat/calificare completaţi formulare separate (cu majuscule)/ Fill in a separate form for each licence/rating (in capital letters) 
1 Se completează de către solicitantul/To be completed by applicant 
Numele/last name  Prenumele/First name  
Adresa de la domiciliu 
Home address 

 Adresa de la serviciu 
Business address 

 

  
  
Telefon (acasa)/Tel.(home): Telefon (serviciu)/Tel.(official): 
Data şi locul naşterii/ 
 Date and place of Birth 

 Cetăţenia 
Nationality 

 
 

Indicati cu  procedura necesara/Indicate with tick  the necessary procedure  
Acordarea 
Issue 

 Revalidarea 
Revalidation 

 Reînnoirea 
Renewal 

 Înlocuirea 
Replacement 

 Duplicat 
Duplicate 

 

Indicaţi datele certificatului, deţinut anterior/Indicate details of the licence previously held: 
    

(statul emitent) 
(state of issue) 

(tipul certificatului) 
(type of licence) 

(nr. certificatului) 
(licence No) 

(data expirării termenul de valabilitate) 
(validity expiration date) 

 

Experienţa/Experience: 
 
 
 
 
La cerere anexez următoarele documente /Following papers are attached to application: 
(1)  
(2)  
(3)  
(4)  
(5)  
(6)  
 Confirm că informaţia cuprinsă în cerere şi documentele anexate sînt veridice la momentul 
depunerii. De asemenea, ştiu că orice informaţie eronată introdusă conduce la refuz în acordarea sau 
retragerea certificatului. 
 I confirm, that the data contained in the application and applied documents are authentic at the moment of 
its submission. I also know, that any indicated by me not authentic data entail refusal of issuing or revoking of the 
licence. 
Data/Date  Semnătura solicitantului/Applicant’s signature  
 
 

2 Se completează de către persoana oficială /For official use only 
Certificat  Data acordării/revalidării Valabil pină la Dispoziţiea de 

plata 
Taxa Numărul chitanţei sau 

scrisoarea de garanţie 

      
 
 Informaţia conţinută în cererea în vigoare şi documentele susmenţionate sînt verificate în 
modul stabilit şi recunoscute veridice. 
 
 

(Data) (semnătura) (Numele/prenumele persoanei oficiale) 
 

Concluziile şefului de secţie:……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………..… 
 

(Data) (semnătura) (Numele/prenumele şefului Secţiei) 
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Secţiunea 4 
 

FORMULAR DE CERERE PENTRU SUSŢINEREA EXAMENELOR TEORETICE 
pentru acordarea/revalidarea/reÎnnoirea/validarea/înlocuirea certificatului de Dispecer de Operaţiuni Zbor. 

Theoretical knowledge examinations application for issue/revalidation/renewal/validation/replacement Flight Dispatcher 
licence. 

Numele 
solicitantului 
Applicant’s last name: 

 Prenumele: 
  First name:  Adresa şi telefon nr.: 

  Address and Tel. No:  

 Denumirea disciplinei/ Subjects Nota  
Mark  

Data şi semnătura 
Date, signature 

Reglementări aeronautice şi proceduri ATC/ Air law and ATC procedures
    � 

  

Cunoaşterea generală a aeronavei / Aircraft general knowledge: �   
Performanţe de zbor şi planificarea zborului / Flight performance and planning:
     

  

Încărcare şi centraj/ Mass and balance    �   
Performanţe / Performance    �   
Planificarea şi controlul zborului/ Flight planning and monitoring �   
Performanţe şi limite umane / Human performance and limitation �   
Meteorologie / Meteorology    �   
Navigaţia /Navigation:    �   
Proceduri operaţionale/ Operational procedures    �   
Principiile zborului/ Principles of flight    �   
Limba Engleză şi comunicaţii/ Communication and English  �   
   

   Admis  
 Passed 

       Admis partial 
  Partly passed  

   Respins 
    Failed 

 

Rezultatele primei reexaminări/ Resalts of the first re-examination 
Nr. Denumirea disciplinei/ Subjects Nota 

Mark  
Data şi 
semnătura 
Date, signature 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    

   Admis  
 Passed 

       Admis partial 
  Partly passed  

   
    Failed 

 

Rezultatele a doua reexaminări/ Resalts of the second re-examination 
Nr. Denumirea disciplinei/ Subjects Nota 

Mark 

Data şi 
semnătura 
Data, signature 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    

   Admis  
 Passed 

       Admis partial 
  Partly passed  

   Respins 
    Failed 

 

Concluziile persoanei oficiale ..................................................................................................................……………………
…………………………………………………………… 

.............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................... 
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Secţiunea 5 
FORMULAR DE CERERE ŞI RAPORT PRIVIND INSTRUIREA ŞI TESTAREA PRACTICĂ PENTRU 

ACORDAREA/REVALIDAREA/REÎNNOIREA CERTIFICATULUI DE DISPECER OPERAŢIUNI ZBOR 
Flight dispatcher licence  issue/revalidation/renewal practical training / practical test application and report form. 

 

Numele/prenumele solicitantului 
Applicant’s name 

 

Numele/prenumele persoanei responsabile de 
instruirea practică 
Name and signature of instructor 

 

Numele/prenumele examinatorului 
Examiner’s name 

 

 

Secţiunile instruire/ testare 
Sections of training and test 

Instruire practică  
(data şi iniţialele 

persoanei responsabile 
de instruirea practică) 

Testare practică  
(data şi iniţialele 
examinatorului) 

1 INSTRUIRE PREALABILĂ  
1.1 Determinarea rutei optime de zbor   
1.2 Pregătirea planului operaţional de zbor (OFP)   
1.3 Instruirea şi prezentarea planurilor de zbor în scopul 

DTA (FPL) 
  

1.4 Analiza vremii în baza hărţilor sinoptice şi buletinelor 
meteorologice   

  

1.5 Selectarea aerodromurilor de bază şi de rezervă   
1.6 Calcularea combustibilului necesar şi duratei de zbor   
1.7 Calcularea prealabilă a masei şi centrajului   
1.8 Planificarea zborului cu ajutorul programelor 

computerizate 
  

1.9 Selectarea comunicatelor OACI şi comunicatelor 
operative ale operatorului aerian 

  

2 INSTRUIRE ÎNAINTE DE ZBOR (Briefing al echipajului aeronavei) 
2.1 Instruirea privind condiţiile meteo a traseului aerian 

concret 
  

2.3 Prezentarea documentaţiei de zbor   
2.4 Informaţia privind modificările procedurilor regionale, 

reglementărilor de stat. 
  

2.5 Buletinul NOTAM   
2.6 Prezentarea informaţiei suplimentare.   
3 ACŢIUNI OPERATIVE 
3.1 Luarea deciziei cu privire la zbor (conform orarului, 

reţinerea zborului, modificarea rutei sau anularea 
zborului) 

  

3.2 Prezentarea informaţiei privind desfăşurarea zborului 
către secţiile companiei  

  

3.3 Revizuirea planurilor de zbor, inclusiv recalcularea 
combustibilului necesar rutei 

  

3.4 Prelucrarea comunicatelor privind amplasarea 
aeronavei şi stabilirea zborului 

  

3.5 Acţiuni în situaţii de urgenţă în conformitate cu 
Manualul operaţional al operatorului aerian al 
companiei 

  

3.6 Utilizarea computerului la sistemul operativ de control 
al zborului 

  

 

CONCLUZIE 
 

 

Semnătura solicitantului       Semnătura examinatorului 
 ________________________               __________________________ 

 



ANEXA 15  RAC-APL 

Ediţia 02 Anexe-135 17.01.2014 
 

 
 

ANEXA 15 
LA RAC-APL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPECIMENE DE DOCUMENTE PRIVIND AUTORIZAŢIILE EXAMINATORILOR DE 
TIP TRE 
 
 
 
 
 
 
 
SECŢIUNEA - 1 
SPECIMENUL AUTORIZAŢIEI DE EXAMINATOR DE TIP TRE 
 
SECŢIUNEA - 2 
LISTA DE CONTROL PRIVIND TESTAREA CANDIDATLUI PENTRU 
ACORDAREA AUTORIZAŢIEI DE EXAMINATOR DE TIP TRE 
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Secţiunea 1 
Specimenul autorizaţiei de examinator de tip TRE 
 

 
 

CIVIL AVIATION AUTHORITY 
REPUBLIC OF MOLDOVA 

 
 
 
 
 
 
 

EXAMINER  IDENTIFICATION  CARD 
 

Its hereby certified that the holder of this 
Identification Card is authorized as EXAMINER 
for CAA of Republic of Moldova according to 
JAR-FCL requirements and holds the following 
privileges to conduct:  
- Skill test for ATPL(A) / type rating issue; 
- Proficiency check for type rating revalidation 

or renewal  
 
Name/surname  CEBAN VALERIU 
Nr    MD / TRE(A) / 55  
Valid until   06.04.2010 
Holders signature………………………………….. 
Date and sign of    06.04.2007 
issuing person  …………………………………. 

 
This card is valid with legal Identification document 
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Secţiunea 2 
Lista de control privind testarea candidatului pentru acordarea autorizaţiei de examinator 
 

 
AAC  RM 

 

 
Lista de control privind testarea 

candidatului pentru acordarea autorizaţiei 
de examinator 

 

Data 
Date 

Tipul 
aeronavei 

Type of the 
aircraft 

Locul 
Location 

Numele/Prenumele examinatorului 
superior/inspectorului, nr. certificatului 

Name of senior examiner/inspector, licence No 

    
 

(Numele/Prenumele solicitantului, nr. certificatului/ Name of the applicant , licence No) 
 PROCEDURI / PROCEDURES NS S Note  

Remarks  
1 Briefingul «Candidatului» / Briefing the candidate    

1.1 Misiunea de zbor / The objective of the flight    
1.2 Controlul certificatului „candidatului”/ Licensing chesks     
1.3 Procedurile operaţionale (conform Manualul operaţional) Operational procedures 

(acording to operator manual)  
   

1.4 Apreciere condiţiilor meteo/ Weather assessment    
1.5 Aptitudini de zbor ale „candidatului” şi examinatorului 

Operating capacity of „candidate” and examiner 
   

1.6 Acţiuni în condiţii meteorologice simulate / Simulated weather assumptions     
1.7 Utilizarea comunicaţiei radiotelefonice/ Use of R/T communication     
1.8 Delimitarea atribuţiilor „candidatului” şi examinatorului în timpul situaţiei de avarie 

Respective roles of „candidate” and examiner during emergency 
   

1.9 Depunere planului de zbor/ submission flight plan    
1.10 Conţinutul exerciţiului care urmează a fi executat 

Contents of exercise to be performed  
   

2 În zbor/ Flight period    
2.1. Participarea examinatorului în cadrul cooperării echipajului 

Involvement of examiner in a multi-pilot operating environment 
   

2.2. Responsabilitatea privind executarea în siguranţa a zborului 
Responsibility for safe conduct of flight. 

   

2.3. Necesitatea indicaţiilor exacte pentru „candidat” 
The need to give the „candidate” precise instructions. 

   

2.4. Intervenţia examinatorului încaz de necesetate 
Intervention by examiner, when necessary 

   

2.5. Cooperarea cu ATC/ Liaison with ATC    
2.6. Ajutorul „candidatului” privind respectarea consecutivităţii cerute a evenimentelor 

Prompting the „candidate” regarding required sequence of events. 
   

2.7. Objeccţii laconice, la timp şi fără a distrage 
Keeping brief, factual and unobtrusive notes. 

   

3 Desfăşurarea evaluării/ Assessment    
3.1. Întrebările „candidatului” privind evitarea sau corectarea greşelilor 

Question from the „candidate” 
   

3.2. Discutarea rezultatelor testului şi a unor secţiuni nerezolvate ale testului  
Give rezalts of the test and any sections failed 

   

3.3 Explicarea cauzelor nerezolvării / Give reasons for failure    
4 ANALIZA DUPĂ ZBOR/ DEBRIEFING    

4.1. Recomandaţiile candidatului, privind evitarea sau corectarea greşelilor. 
Advize the candidate how to avoid or correct mistakes 

   

4.2. Alte teme pentru a fi discutate critic/ mention any other points of criticism noted    
4.3. Alte recomandaţii utile/ Give any advice considered helpful    

 
Concluziile examinatorului superior / inspectorului 
Conclusion of  senior examiner/inspector  _______________________________________________________ 

      _______________________________________________________ 
      _______________________________________________________ 

(semnătura/signature) 
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ANEXA 16 
LA RAC-APL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPECIMENE DE DOCUMENTE PRIVIND VALIDAREA SAU ÎNLOCUIREA 
CERTIFICATELOR 
 
 
 
 
 
 
SECŢIUNEA - 1 
CERERE PENTRU VALIDAREA CERTIFICATULUI DE PERSONAL 
AERONAUTIC ŞI /SAU CALIFICĂRII 
 
SECŢIUNEA - 2 
FORMULARUL CERTIFICATULUI DE VALIDARE 
 
SECŢIUNEA - 3 
FORMULARUL INFORMAŢIEI NECESARE PENTRU ÎNLOCUIREA 
CERTIFICATULUI 
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Secţiunea 1 
        Autoritatea Aeronautică Civilă RM 
         Civil Aviation Authority RM 
 

CERERE PENTRU VALIDARE CERTIFICATULUI DE PERSONAL  
AERONAUTIC ŞI/SAU CALIFICĂRII 
APPLICATION OF LICENSE CONFIRMATION 

OF AERONAUTICAL SPECIALIST AND / OR RATING 
 

 
Numele, prenumele  
Name, surname  

 
Data naşterii  Locul naşterii  Naţionalitate  
Date of birth 
 

 Place of birth  Nationality  

Domiciliu   
Address  
 

 

Adresa de sosire  
Arrival address 
 

De indicat denumirea întreprinderii din aviaţie/Name of air enterprise 

Notă  Persoanele a căror certificate sînt validate, vor lua în consideraţie faptul că fiecare modificare în adresă va fi adusă la 
cunoştinţa Directorului al AAC RM. La prezenta cerere este necesar de a anexa certificatul, care urmează a fi validat 
 

Note:  Persons, who are being confirmed the license, should take into consideration that the Director of the Civil Aviation Authority is to be 
notified of any changes of address. It is needed to attach certificate or certificates, which are subject to confirmation. 

Perioada de şedere preconizată   

(Pre) supposed period of residence (stay)  
 

 

 
CERERE CANDIDATULUI 

APPLICATION 
 

Prin prezenta solicit validarea certificatului(lor) anexat(ate) şi 
calificării(lor) 

 

I hereby ask to confirm attached license(s) and rating(s) issued:  
 

Certificate Numărul  Valabil pînă la Note etc. 
License  Number Valid till Makers and etc. 

    
    
    
Calificare(ări)  
Rating(s)  
 
 
 
 
În calitate de specialist aeronautic, am luat cunoştinţă cu faptul că pot exercita doar drepturile stipulate în certificatul meu şi care pot fi 
limitate de către Directorul AAC RM 
 
As an aeronautical specialist (I know that) I have only the rights, which my license is granted and may be restricted by Director of the Civil 
Aviation Authority of the Republic of Moldova 
. 

Semnătura solicitantului  
Signature of applicant  
Data   
Date   

Se completează de către persoanele oficiale 
Only officials file in up 
 

Certificat sau calificare Cerinţe faţă de experienţă Data Note 
License or rating Requirements Date  Note  

    
    
    

 
 
 
 
 



ANEXA 16  RAC-APL 

Ediţia 02 Anexe - 142 17.01.2014 

Secţiunea 2 Formularul certificatului de validare 
 
 
 
 

I. REPUBLICA MOLDOVA 
 Republic of Moldova 

 
II. CERTIFICAT DE VALIDARE 

Certificate of Validation 
 

Nr. 
No 

 

II. pentru 
     to 

 Nr. 
No. 

 

     emis la 
     issued on 

 De 
by 

 

IV. Deţinător: 
     Holder 

 

     născut la 
     born on 

 In 
at 

 

VI. Cetăţenia 
     Nationality 

 

V. Adresa 
    Address 
 

 

IX. Sub rezerva anulării oricând, Certificatul 
de Validare este valabil până la data de: 

 Subject to cancellation at any time this  
      certificate of Validation is valid till: 
 

 
 
 

VIII. Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova 
       Civil Aviation Authority of Republic of Moldova 
 
XI. Stampila 
     Stamp 

 
X._________________ 
Semnătura/Signature 

Data: 
Date: 
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Secţiunea 2 Formular certificatului de validare 
 
 
 
 

IX. Prezentul certificat acordă titularului dreptul să exercite 
funcţiile indicate în rubricile II şi XII. 
      The certificate holder is entitled to exercise privileges 
as prescribed under the items II and XII. 

 
 
In conformitate cu prevederile articolului.......din RAC-APL 
din Republica Moldova. 
According to the provisions of the art.          of the Republic 
of Moldova RAC-APL. 
 
XII. Această validare include următoarele calificări de       
tip/clasă: 
        This validation includes following type/class ratings: 
 
 
 
 
 
 
 
 
XIII. Menţiuni/Remarks: 
 
 
 
 
 
Ref: 
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Secţiunea 3 
 

 
Formularul informaţiei necesare pentru înlocuirea certificatului 

INFORMATION FORM FOR THE TRANSFER OF LICENCE 
 

 
 
punctul 
Item 

OACI 
Anexa 1 

ICAO Annex 1 

Descrierea 
Description 

1 (i) Statul emitent al certificatului 
State of licence issue 

2 (ii) Tipul certificatului 
Title of licence  

3 (iii) Numărul de serie al certificatului 
Serial number of licence 

4 (iv) Numele deplin al deţinătorului 
Full name of holder 

5 (v) Adresa deţinătorului 
Address of holder 

6 (vi) Data naşterii 
Date of birth 

7 (vii) Cetăţenia deţinătorului 
Nationality of holder 

8 (viii) Autoritatea care a acordat certificatul 
Issuing Authority  

9 (x) Data acordării 
Date of issue 

10 (xii) Calificările deţinute               Valabil pînă la 
Ratings held                                                               Valid until 
 
 
 

11 (xiii) Note, adică note speciale referitoare la înscrisurile speciale 
privind restricţiile şi înscrisurile privind drepturile. 
 
 

12  Măsurile de constrângere aplicate    Da/NU 
Past or pending enforcement action              Yes/No 
 
 

 
Semnată şi aplicată ştampila autorităţii care confirma informaţia 
Signed and stamped by licensing authority certifying information 
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ANEXA 17 
 LA RAC-APL 

 
 
 
 
 

SPECIMENE DE DOCUMENTE PRIVIND ÎNREGISTRAREA, CERTIFICAREA, 
APROBAREA PROGRAMELOR DE PREGĂTIRE ŞI INSPECTARE A 
ORGANIZAŢIILOR DE PREGĂTIRE 
 
SECŢIUNEA – 1 
CERINŢE PENTRU APROBAREA ORGANIZAŢIILOR DE PREGĂTIRE 
 
SECŢIUNEA – 2 
CERINŢELE CU PRIVIRE LA CONŢINUTUL MANUALULUI DE PREGĂTIRE ŞI 
PROCEDURI PENTRU TOATE ATO 
 
SECŢIUNEA - 3 
SPECIMENUL CERTIFICATULUI ORGANIZAŢIEI DE PREGĂTIRE 
 
SECŢIUNEA - 4 
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Secţiunea – 1 
Cerinţe pentru aprobarea organizaţiilor de pregătire 
 
INTRODUCERE 
 
1. O organizaţie de pregătire aprobată (ATO) care doreşte să ofere o pregătire aprobată pentru a 
satisface cerinţele RAC-APL trebuie să obţină aprobarea AAC RM. Nici o astfel de aprobare nu va fi acordată 
de AAC RM fără ca: 
 

(a) AAC RM să poată să impună respectarea cerinţelor RAC-APL; şi 
 
(b) ATO să satisfacă toate cerinţele RAC-APL. 
 

 
Aceasta Secţiunea stabileşte cerinţele pentru emiterea, revalidarea şi schimbarea unei aprobări date unei 
ATO. 
 
OBŢINEREA APROBĂRII 
 
2. O ATO care doreşte o aprobare trebuie să trimită la AAC RM Manualul de Pregătire prevăzut în 
paragraful 28 de mai jos. ATO trebuie să stabilească proceduri acceptate de AAC RM care să garanteze 
conformarea cu toate cerinţele RAC-APL relevante. Procedurile trebuie să includă un Sistem de Calitate 
prevăzut în AMC-FCL 1.055 IEM No. 1 la JAR-FCL 1.055 şi un Sistem de Management a Siguranței prevăzut 
în Regulamentul SMS. După luarea în considerare a cererii ATO va fi inspectată în vederea asigurării că 
aceasta satisface cerinţele stabilite în prezenta Secţiunea. 
 
3. Toate cursurile de pregătire trebuie să fie aprobate în conformitate cu RAC-APL 0718. 
 
4. AAC RM va monitoriza standardele cursurilor şi va proba zborurile de pregătire cu cursanţi (unde 
este aplicabil). În timpul acestor inspecţii ATO va asigura accesul la înregistrările referitoare la pregătire, 
formularele de autorizare, jurnalele tehnice, prelegerile, notele de studiu şi informări şi orice alte materiale 
relevante. O copie a raportului rezultat ca urmare a inspecţiei va fi pus la dispoziţia ATO respective de către 
AAC RM. 
 
5. Aprobarea va fi suspendată, limitată sau revocată de către AAC RM în conformitate cu RAC-APL 
0740. 
 
6. Dacă ATO doreşte să facă schimbări în cursurile sau manualele de pregătire sau operaţiuni aprobate 
trebuie să obţină în acest scop aprobarea de către AAC RM în conformitate cu RAC-APL 0725. 
 
7. ATO poate să colaboreze în activităţile de pregătire cu alte organizaţii de pregătire sau să folosească 
aerodromuri de bază alternative (unde este aplicabil) ca parte a procesului ei general de instruire, în funcţie 
de aprobarea dată de AAC RM. 
 
RESURSE FINANCIARE 
 
8. ATO trebuie să convingă AAC RM că dispune de suficiente fonduri care să-i permită să efectueze 

pregătirea la standardele aprobate. ATO numește un cadru de conducere responsabil, care deține 
autoritate în ceea ce privește asigurarea faptului că toate activitățile pot fi finanțate și executate în 
conformitate cu cerințele aplicabile. Cadrul de conducere responsabil poartă răspunderea pentru 
instituirea și menținerea unui sistem de management eficace. 

 
CONDUCEREA ŞI PERSONALUL 
 
9. Structura de conducere trebuie să asigure supravegherea tuturor categoriilor de personal prin persoane 

cu experienţă şi calităţi necesare pentru asigurarea menţinerii unor standarde ridicate. Detaliile structurii 
de conducere, cu indicarea responsabilităţilor individuale, trebuie incluse în Manualul de pregătire al 
ATO. 
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10. Organizaţia de instruire trebuie să nominalizeze numărul potrivit de personal calificat acceptabil 
pentru AAC RM.  Cel puţin trei persoane din personalul unităţii trebuie angajate cu normă întreagă, în 
următoarele posturi: 
 
Şeful activităţilor de pregătire (HT) 
Instructor şef de zbor (CFI) (unde este aplicabil) 
Instructor şef de sol (CGI) 
 
Pentru АТО  de tip mic  (mai puţin de 21 instructori), aceste posturi pot fi combinate şi ocupate de una sau 
două persoane, angajate cu normă întreagă sau parţială, depinzând de amploarea pregătirii oferite. Cel puţin 
una din aceste persoane trebuie să fie angajată cu normă întreagă. În ATO care oferă doar pregătirea 
teoretică posturile de HT şi CGI pot fi combinate indiferent de mărimea organizaţiei de pregătire. 
 
11. Numărul instructorilor, cu normă parţială angajaţi în funcţie de amploarea instruirii oferite, trebuie să 
fie acceptat de către AAC RM. 
 
12. Raportul dintre numărul total de cursanţi şi instructori de zbor sau de pregătire practică, exceptând 
HT, trebuie să nu depăşească în mod normal 6:1. Numărul cursanţilor în pregătirea la sol ce implică un înalt 
grad de supraveghere sau activităţi practice nu trebuie să depăşească, în mod normal, numărul de 12 
cursanţi. 
 
ŞEFUL ACTIVITĂŢILOR DE PREGĂTIRE (HT) 
 
13. HT trebuie să aibă responsabilitatea globală pentru asigurarea integrării satisfăcătoare a pregătirii 
practice, a pregătirii la simulator (unde este aplicabil), a pregătirii teoretice şi pentru supravegherea 
progresului individual al cursanţilor. HT trebuie să aibă o experienţă vastă în pregătire în vederea obţinerii 
certificatului de specialist aeronautic şi să posede o evidentă capacitate de conducere. HT trebuie să deţină 
sau să fi deţinut, trei ani anterior numirii ca HT, certificat de personal aeronautic şi calificarea (calificările) 
emisă în conformitate cu Anexa 1 OACI, referitoare la conducerea cursurilor de pregătire. 
 
INSTRUCTORUL ŞEF DE ZBOR (CFI) (unde este aplicabil) 

 
14. CFI trebuie să fie responsabil pentru supravegherea instructorilor de zbor şi pentru standardizarea 
întregii instruiri în zbor. CFI trebuie: 

(a) să deţină cel mai înalt certificat de pilot  corespunzător cursurilor de instruire în zbor pe care le 
conduce; 

(b) să deţină calificările corespunzătoare cursurilor de instruire în zbor pe care le conduce; 

(c) să deţină calificarea de instructor de zbor pentru cel puţin un tip de aeronavă folosită pentru cursuri; 
 
INSTRUCTORII DE ZBOR (unde este aplicabil) 
 
15. Instructorii trebuie să deţină: 

(a) certificat de pilot şi calificările corespunzătoare cursurilor de pregătire în zbor pe care sunt numiţi să 
le conducă; 

(b) o calificare de instructor corespunzătoare cursurilor de pregătire în zbor pe care sunt numiţi să le 
conducă; 
 
INSTRUCTORUL ŞEF DE SOL (CGI) 
 
16. Instructorul şef de sol este responsabil pentru supravegherea tuturor instructorilor de sol şi pentru 
standardizarea pregătirii teoretice. Instructorul şef de sol trebuie să aibă experienţa practică în domeniul 
aviaţiei şi trebuie să fi absolvit un curs de instruire tehnică sau să fi avut experienţă anterioară în instruirea 
teoretică. 
 
INSTRUCTORUL TEORETIC 
 
17. Instructorul teoretic pentru acordarea certificatelor trebuie să aibă experienţa necesară în domeniul 
aviaţiei şi trebuie, înaintea acceptării, să dea dovadă de competenţă prin susţinerea unui test bazat pe 
materialele ce vor fi prezentate la cursurile de instruire. 
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ÎNREGISTRĂRI 
 
18. ATO trebuie să păstreze şi să arhiveze următoarele categorii de înregistrări pentru o perioada de cel 
puţin 5 ani, folosind metode şi personal administrativ corespunzător: 
 

(a) detalii despre instruirea la sol, în zbor şi simulările de zbor individuale ale cursanţilor; 
 

(b) rapoarte de evoluţie detaliate şi periodice ale instructorilor incluzând evaluările şi rezultatele obţinute la 
testele de zbor şi examinările de sol; şi 
 

(c) date personale (spre exemplu datele de expirare ale certificatelor medicale, calificările, etc.); 
 
19. Formularele de înregistrare referitoare la instruirea cursanţilor trebuie să fie parte componentă a 
Manualului de pregătire. 
 
20. ATO trebuie să prezinte înregistrările şi rapoartele de instrucţie în forma cerută de către AAC RM. 
 
PROGRAMA DE PREGĂTIRE 
 
21. Câte o programă de instruire trebuie dezvoltată pentru fiecare tip de curs oferit în conformitate cu 
RAC-APL 0718. Această programă trebuie să includă o divizarea pregătirii pe săptămâni sau faze, o listă a 
exerciţiilor standard, examene teoretice intermediare şi finale, verificări practice şi un sumar al programei. 
Programa trebuie întocmită astfel încât să conducă la rezolvarea tuturor problemelor apărute pe parcursul 
instruirii. Conţinutul şi succesiunea fazelor de instruire ale programei trebuie să fie acceptate de către AAC 
RM. 
 
AERONAVE DE INSTRUIRE (unde este aplicabil) 
 
22. Structura flotei de instruire trebuie să fie corespunzătoare cu scopul propus. Fiecare aeronavă trebuie 
să fie prevăzută cu dublă comandă pentru instructor şi pentru cursant. Flota trebuie să cuprindă, în mod 
corespunzător cu programa de instruire, aeronave apte să demonstreze evitarea angajării şi a vriei şi 
aeronave echipate corespunzător pentru simularea condiţiilor IMC. 
 
23. Vor fi folosite doar aeronavele aprobate de către AAC RM pentru instruire. 
 
AERODROMURI (unde este aplicabil) 
 
24. Aerodromul de bază cât şi orice aerodrom alternativ de pe care se desfăşoară instruirea de zbor 
trebuie să fie dotate cu cel puţin următoarele facilităţi: 
 

(a) cel puţin o pistă sau o suprafaţă de decolare care să permită aeronavelor de instruire să efectueze 
decolări sau aterizări normale la masele maxime admisibile pentru decolare sau aterizare: 
 
(i) în condiţii de vânt calm (nu mai mult de 4 noduri) şi de temperatură egală cu media temperaturilor 

cele mai înalte din cea mai călduroasă lună anului pentru zona de operare; 
(ii) în condiţiile existenţei unei neobstacolări a pantei de decolare de cel puţin 50 ft; 
(iii) în condiţiile operării cu respectarea regimurilor motorului(elor) şi configuraţiei trenului de aterizare 

şi flăpsurilor recomandate de constructor; şi 
 
(iv) în condiţiile unei treceri line de la regimul de urcare către viteza ascensională maximă fără a 

necesita manevre deosebite; 
 

(b) indicatorul de direcţie a vântului la sol trebuie să fie vizibil de la orice capăt al pistei; 
 

(c) iluminarea electrică permanentă a pistei pentru cazurile de instruire de noapte; 
 

(d) serviciul de control al traficului aerian, exceptând cazul când urmare a unei aprobări a AAC RM, 
cerinţele de instruire pot fi satisfăcute în condiţii de siguranţă a zborului prin alte mijloace de comunicare 
sol/aer.  
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INFRASTRUCTURA PENTRU OPERAŢIUNI DE ZBOR (unde este aplicabil) 
 
25. În mod normal pentru operaţiunile de zbor sunt necesare următoarele: 
 

(a) O încăpere operaţională dotată cu facilităţi pentru controlul operaţiunilor de zbor. 
 
(b) O încăpere destinată planificări zborului având următoarele facilităţi: 

− hărţi geografice şi de navigaţie actualizate; 
− informaţii AIS actualizate; 
− informaţii meteorologice actualizate; 
− sală de comunicaţii cu serviciile de control al traficului aerian (ATC) şi operaţional; 
− hărţi cuprinzând raidurile standard; 
− hărţi cuprinzând zonele interzise, periculoase şi restricţionate; 
− orice alte materiale referitoare la siguranţa zborului. 

 
(c) Săli destinate operaţiunilor de briefing adecvate ca dimensiuni şi număr. 
 
(d) Birouri pentru personalul de supraveghere şi camere pentru instructorii de zbor necesare pentru 
completarea rapoartelor cu privire la datele cursanţilor şi  efectuarea înregistrărilor, etc. 

 
(e) Birouri/camere mobilate pentru instructori şi cursanţi. 

 
FACILITĂŢI PENTRU INSTRUIREA TEORETICĂ 
 
26. Pentru instruirea teoretică sunt necesare a fi accesibile următoarele facilităţi: 
 

(a) Săli de clasă dotate potrivit pentru instruirea cursanţilor înscrişi. 
 

(b) Echipament şi materiale de ajutor pentru instruirea teoretică. 
 

(c) Dotări pentru instruire şi testare pentru radiotelefonie (unde este aplicabil); 
 

(d) Bibliotecă cuprinzând bibliografie de referinţă acoperitoare pentru programa oferită. 
 

(e) Birouri pentru personalul de instruire. 
 
CERINŢE DE ADMITERE LA CURSURI 
 
27. Un cursant acceptat pentru instruire trebuie să satisfacă cerinţele de admitere stabilite de către ATO, 
aşa cum au fost aprobate de către AAC RM, să posede un certificat medical corespunzător certificatului de 
zbor solicitat (unde este aplicabil). 
 
 
MANUALUL DE PREGĂTIRE 
 
28. ATO trebuie să întocmească şi să menţină la zi un Manual de Pregătire conţinând informaţii utile 
pentru diferite categorii de personal, ca de exemplu instructorii de zbor (unde este aplicabil), instructorii 
teoretici, personalul de întreţinere şi operaţional, informaţiile şi instrucţiunile care să permită personalului să-şi 
îndeplinească sarcinile şi să ofere cursanţilor un ghid util pentru îndeplinirea cerinţelor de instruire. ATO 
trebuie să pună la dispoziţia personalului şi, dacă este necesar cursanţilor, informaţiile conţinute în Manualul 
de Pregătire şi în orice altă documentaţie aprobată a sa. Procedurile de amendare şi aducere la zi trebuie să 
fie controlate şi precizate în mod adecvat. Manualul de Pregătire trebuie să precizeze standardele, obiectivele 
şi finalitatea procesului de instruire pentru fiecare etapă a instruirii ce trebuie urmată de cursanţi. 
Conţinutul detaliat al Manualului de Pregătire este prezentat în Secţiunea 2 a Anexei prezente. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA 17  RAC-APL 
 

Ediţia 02 Anexe - 151 17.01.2014 
 

Secţiunea 2 Cerinţele cu privire la conţinutul manualului de pregătire şi proceduri pentru toate ATO 
 
Manualul de pregătire a personalului şi procedurile trebuie să includă elementele, prezentate în punctele 1-8 
a Secţiunii prezente, în măsura în care acestea corespund tipului de pregătire efectuat. 
 
1. PREVEDERI GENERALE 
 
1.1 Preambul, privind utilizarea şi sfera de aplicare a manualului. 
1.2 Cuprins. 
1.3 Introducerea schimbărilor, revizuirea şi distribuirea manualului; 

a) ordinea introducerii schimbărilor; 
b) pagina înregistrării schimbărilor; 
c) lista destinatarilor; 
d) lista paginilor în vigoare. 

 
1.4 Definiţii şi termeni de bază, inclusiv lista de acronime şi/sau abrevieri. 
1.5 Descrierea structurii manualului, inclusiv: 

a) diferite părţi şi secţiuni, precum şi descrierea şi utilizarea lor; 
b) sistema de enumerare a punctelor; 

 
1.6 Descrierea sferei de pregătire, aprobată conform condiţiilor de aprobare a organizaţiei. 
1.7 Structura organizaţiei şi numele personalităţilor oficiale. 
1.8  Calificarea, responsabilităţile şi ordinea subordonării personalului de conducere şi de bază, inclusiv (dar 

fără a se limita la aceasta): 
a) conducător  responsabil; 
b) director de instruire; 
c) managerul  serviciilor de instruire; 
d) managerul de asigurare a calităţii; 
e) managerul de deservire tehnică(unde este aplicabil); 
f) managerul siguranţei zborurilor; 
g) instructorii; 
h) examinatorii; 

 
1.9 Politica cu privire la: 

a) scopurile organizaţiei de pregătire, inclusiv normele etice şi valorile morale; 
b) selectarea şi menţinerea  nivelului de calificare corespunzător al personalului ATO; 
c) structura şi elaborarea programelor de pregătire, inclusiv necesitatea de aprobare şi de revizuire, la 

fel şi atragerea altor organizaţii în scopul elaborării programelor de pregătire. 
d) evaluarea, selectarea şi menţinerea la zi a materialelor de pregătire; 
e) deservirea tehnică a mijloacelor şi a echipamentului de pregătire; 
f) elaborarea şi menţinerea sistemului de asigurare a calităţii; 
g) elaborarea şi menţinerea sistemului de asigurare a siguranţei muncii şi sistemului de asigurare a 

siguranţei zborurilor (unde este aplicabil). 
 
1.10 Descrierea mijloacelor şi echipamentelor disponibile, inclusiv: 

a) mijloacele de uz comun, inclusiv  încăperile, depozitele şi arhivele, biblioteca sau încăperile pentru 
documentaţie de ordin informativ; 

b) cantitatea şi suprafaţa sălilor de clasă , inclusiv echipamentul instalat; 
c) tipul şi numărul simulatoarelor de pregătire, inclusiv locul de amplasare al acestora , în caz dacă ele 

se află înafara teritoriului obiectului de pregătire. 
 
2. PREGĂTIREA PERSONALULUI 
 
2.1 Numele persoanelor sau denumirea posturilor responsabile pentru asigurarea standardelor de pregătire 

profesională şi  a calificării personalului. 
2.2  Descrierea detaliată a ordinii de atestare şi determinarea calificării personalului de instruire. 
2.3  Descrierea detaliată a programelor de pregătire iniţială şi de perfecţionare a calificării personalului, 

inclusiv familiarizarea cu lista responsabilităţilor cu privire la procesele sistemului de conducere al ATO. 
2.4  Procedurile de verificare a nivelului profesional de pregătire şi perfecţionarea calificării. 
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2.5 Programele de pregătire a clienţilor cuprind fiecare programă de pregătire individuală, efectuată de către 
organizaţia de pregătire pentru clienţii săi, şi includ planul de instruire,  cursul de pregătire practică, şi 
cursul de pregătire teoretică (unde este aplicabil) în conformitate cu punctele 3.1, 3.2 şi 3.3. 

 
3. PROGRAMUL DE PREGĂTIRE A CLIENŢILOR 
 
3.1 Planul de instruire 
 
3.1.1. Scopul cursului – o declaraţie privind rezultatul care este aşteptat de la cursanţi ca urmare a instruirii, 

nivelul de performanţă şi limitările de remarcat . 
3.1.2. Cerinţele pentru admitere, inclusiv: 

 
a) vârsta minimă; 
b) cerinţe educaţionale şi calificări; 
c) cerinţe medicale; 
d) cerinţe lingvistice. 

 
3.1.3. Recunoaşterea cunoştinţelor anterioare, a experienţei acumulate sau a altei pregătiri conform 

informaţiei obţinute de la organul autorizat care acordă certificatele până  la începerea instruirii. 
 
3.1.4. Cursurile de  instruire, inclusiv: 
 

a) cursul de instruire teoretică (cunoştinţe); 
b) cursul de instruire practică (abilităţi); 
c) pregătirea în sfera domeniului factorului uman; 
d) examenele; 
e) supravegherea procesului de instruire şi examinarea. 

 
3.1.5. Principiile de bază a pregătirii constau din: 
 

a) restricţiile în privinţa duratei perioadei de instruire a cursanţilor şi a instructorilor; 
b) durata timpului minim de odihnă (unde este aplicabil). 

 
3.1.6. Principii de bază de atestare a cursanţilor, inclusiv: 
 

a) procedura de aprobare a testelor; 
b) procedura de pregătire suplimentară înaintea susţinerii testelor repetate şi procedura susţinerii 

repetată a testelor pentru aprecierea nivelului de cunoştinţă ; 
c) rapoartele şi înregistrarea rezultatelor testării;  
d) procedura de verificare a evoluţiei de formare a abilităţilor şi teste de aplicare a abilităţilor; 
e) procedura de verificare a pregătirii teoretice şi teste de verificare a cunoştinţelor, inclusiv procedura 

de pregătire a testului de verificare a cunoştinţelor, tipul de chestionare şi evaluarea, normele 
necesare pentru obţinerea notei de trecere; 

f) procedura de analiză şi revizuire chestionarelor şi emiterea noilor examene (se aplică pentru testele 
de evaluare a cunoştinţelor). 

 
3.1.7. Principiile de bază a pregătirii eficiente, inclusiv: 
 

a) procedura de colaborare între departamentele de instruire; 
b) cerinţele de evidenţă şi documentaţie; 
c) sistema internă de analiză pentru detectarea deficienţelor în instruire; 
d) normele de îndeplinire a programei de instruire, în diferite etape de pregătire, cu scopul  asigurării  

standardizării; 
e) responsabilităţile individuale ale cursanţilor; 
f) procedura de corectare a procesului nesatisfăcător de instruire; 
g) procedura de înlocuire a instructorilor; 
h) numărul maxim de înlocuiri a instructorilor la un singur cursant; 
i) procedura de suspendare a dreptului cursantului de a urma cursul. 
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3.2 Planurile de instruire pentru programele de pregătire, care nu sunt bazate pe sistema de 
competenţă: 

 
3.2.1 Planul de instruire a pregătirii practice. 
 
3.2.1.1 Expunerea procedurii de divizare a cursului de instruire pe etape, indicând modul de organizare a 
etapelor cu scopul realizării programei de instruire în succesiunea cea mai potrivită şi repetarea exerciţiilor de 
bază cu periodicitate corespunzătoare. 
 
3.2.1.2 Orele de instruire conform programei pentru fiecare etapă şi pentru o serie de ore în cadrul fiecărei 
etape şi termenele efectuării verificărilor în cursul instruirii. 
 
3.2.1.3 Indicarea  nivelului de calificare stabilit, necesar pentru trecerea de la o etapă de pregătire la alta. 
Prevede cerinţele minime pentru experienţa acumulată şi efectuarea satisfăcătoare a exerciţiilor înainte de a 
trece la etapa următoare. 
 
3.2.1.4 Cerinţe pentru metodica de instruire, în special, cu privirea la respectarea cu stricteţe a programelor 
şi condiţiile de instruire. 
 
3.2.1.5 Instrucţiunea cu privire la efectuarea şi înregistrarea documentară a tuturor verificărilor de reuşită. 
 
3.2.1.6 În cazurile corespunzătoare instrucţiunii pentru toţi examinatorii cu privire la desfăşurarea examenelor 
şi testelor. 
 
3.2.2 Planul de instruire a pregătirii teoretice 
Planul de instruire a pregătirii teoretice trebuie structurat în modul care este indicat în p. 3.2 al Secţiunii 
prezente, dar cu cerinţe şi scopuri de pregătire bine definite pentru fiecare obiect. 
 
3.3 Planul de instruire pentru programele de pregătire bazate pe sistema de competenţă 
 
3.3.1 Programele moderne de instruire trebuie să se bazeze pe sistema de pregătire de competenţă. 
 
3.3.2 Pentru a determina, nivelul de cunoştinţă, competenţă şi atitudinea cerută pentru îndeplinirea funcţiei 
şi a obiectivelor, programelor de acest gen li se acordă o abordare integră. Astfel însuşirea cunoştinţelor de 
bază, care sunt necesare pentru îndeplinirea obiectivului, se consolidează cu îndeplinirea prelucrării sale 
practice, pentru eficientizarea asimilării cunoştinţelor de bază, competenţa şi atitudinea necesară. 
 
3.3.3 Astfel cursul de instruire în cadrul de structură reprezintă un document integral, divizat în moduli, care 
conţine scopul instruirii şi informaţia, indicată similar în p.3.2.1, dar care se referă atât la cunoştinţele 
teoretice, cât şi la instruirea practică, asigurată de modulul respectiv. 
 
4. TESTE ŞI VERIFICĂRI, CONDUSE DE CĂTRE ATO CU SCOPUL ACORDĂRII CERTIFICATELOR 

ŞI CALIFICĂRILOR 
 
Dacă statul a autorizat ATO să efectueze teste, necesare pentru acordarea certificatelor sau a calificărilor în 
conformitate cu manualul de pregătire a personalului şi proceduri, în manualul respectiv trebuie indicate: 

a) numele personalului autorizat pentru efectuarea testării şi scopul autorizării sale;   
b) rolul şi responsabilităţile personalului autorizat; 
c) în caz dacă organizaţiei i se conferă dreptul de a desemna personal pentru efectuarea testării, 

necesare pentru acordarea certificatelor şi calificărilor – cerinţele minime în privinţa desemnării, la fel 
şi procedura selectării şi desemnării; 

d) cerinţele aplicabile,  stabilite de către autoritate care acordă certificate, precum: 
(i) procedura efectuării verificărilor şi testelor; 
(ii) procedura de înregistrare şi de păstrare  a înregistrărilor de testare conform cerinţelor 

autorităţii care acordă certificatele.  
 
5. ÎNREGISTRĂRI 
 
Politica şi proceduri cu privire la: 

a) registrul de prezenţă; 
b) înregistrări individuale de pregătire a cursantului; 
c) înregistrări de pregătire şi calificare a personalului; 
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d) persoanele responsabile de verificarea documentaţiei de evidenţă şi registre personale ale 
cursanţilor; 

e) caracterul şi frecvenţa de verificare a înregistrărilor; 
f) standardizarea înregistrărilor în documentele de evidenţă; 
g) introducerea înscrierilor în registre personale; 
h) confidenţialitatea înregistrărilor. 

 
6. SISTEMUL DE MANAGEMENT A SIGURANŢEI ZBORULUI (UNDE ESTE APLICABIL) 
 
Aplicarea cerinţelor de implementare a regulamentului SMS se limitează asupra acelor organizaţii de instruire 
activitatea cărora influenţează nemijlocit asupra siguranţei exploatării aeronavelor. Dacă cerinţa respectivă se 
aplică către ATO, manualul de pregătire a personalului şi procedurile trebuie să reflecte disponibilitatea SMS, 
aşa precum este indicat în p.1.9 în Secţiunea prezentă, cu referire la un manual aparte sau prin includerea 
regulamentului SMS în manualul de pregătire a personalului şi proceduri.  
 
7. SISTEMUL DE CALITATE  
 
Prezentarea descrierii detaliate a sistemul de calitate conform p.2 Secţiunea 1 a Anexei prezente cu referire 
la un manual de calitate aparte sau includerea sistemului de calitate  în manualul de pregătire a personalului 
şi proceduri. 
 
8. SUPLIMENTE 
 
În conformitate cu cerinţele: 

a) specimene ale formularelor a testelor de reuşită;  
b) specimene ale registrelor, formularelor şi raporturilor rezultatelor testării; 
c) exemplar al documentului despre aprobarea organizaţiei de instruire; 

 
9. CUPRINS SUPLIMENTAR PENTRU ORGANIZAŢIILE DE PREGĂTIRE DE ZBOR (CARE 
UTILIZEAZĂ AERONAVE) 
 
Manualul de pregătire a personalului şi procedurile pentru ATO care asigură pregătirea de zbor cu utilizarea 
aeronavelor, trebuie să includă, în afară de cele indicate în p.1-8, elemente suplimentare, care se conţin în p. 
9.1 - 9.4 a Secţiunii prezente. 
 
9.1 Pregătirea de zbor. Prevederi generale 
 
9.1.1 Calificarea, responsabilităţile şi ordinea subordonării personalului de conducere şi principal 
(suplimentar la p.1.8 a Secţiunii prezente), inclusiv, dar fără a se limita la aceasta: 
 

a) instructor şef de zbor; şi 
b) instructor şef de sol. 

 
9.1.2  Politica şi proceduri (suplimentar la p.1.9  Secţiunii prezente), privind: 
 

a) aprobarea zborurilor; 
b) responsabilităţile comandantului aeronavei; 
c) proceduri de planificare a zborului  – prevederi generale; 
d) transportarea pasagerilor; 
e) sistemul de management a zborurilor; 
f) prezentarea raporturilor despre surse de pericol, incidente şi accidente; 
g) timpul de muncă şi limitarea timpului de zbor al membrilor echipajelor de zbor şi al cursanţilor; 
h) timpul de odihnă minim al echipajelor de zbor şi al cursanţilor. 

 
9.1.3 Descrierea mijloacelor şi echipamentelor disponibile(suplimentar la p.1.10 a Secţiunii prezente), 

inclusiv: 
 

a) simulatoare de zbor şi aeronave de instruire. 
b) mijloace de deservire tehnică şi locuri de parcare de pe peron ale aeronavelor de instruire; 
c) săli dotate cu computere; şi 
d) săli de dispecerat şi de briefing. 
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9.2 Informaţia privind operarea aeronavelor 
 
9.2.1  Certificarea şi limitări de operare; 
 
9.2.2 Operarea aeronavelor, inclusiv: 
 

a) limitări de performanţă; 
b) utilizarea checklist-urilor; 
c) proceduri de operare standarde; 
d) proceduri de întreţinere tehnică a aeronavelor; 

 
9.2.3 Instrucţiunea de încărcare a aeronavei şi  securizarea încărcăturii; 
 
9.2.4 Proceduri de alimentare cu combustibil; 
 
9.2.5 Proceduri de urgenţă. 
 
9.3 Rute 

 
9.3.1  Criteriile de performanţă, de exemplu, decolarea, zborul pe rută şi aterizarea. 
 
9.3.2  Procedura de planificare a zborului, inclusiv: 

 
a) cerinţele privind combustibilul şi uleiurile; 
b) altitudini minime de zbor în siguranţă; 
c) planificarea în cazul situaţiilor neprevăzute (de exemplu, situaţii de urgenţă şi abatere de la rută); 
d) echipamentul de navigaţie; 

 
9.3.4 Condiţiile meteo minime  pentru efectuarea zborurilor de instruire timp de zi, noapte, VFR şi IFR. 
 
9.3.5 Condiţiile meteo minime  pentru efectuarea zborurilor de instruire de către cursanţi în diferite etape de 

pregătire. 
 
9.3.6 Rute de instruire şi zone de exerciţii practice. 
 
9.4 Planul zborurilor de instruire 
 
9.4.1 Cursul de pregătire (suplimentar la p.3.1.4 a Secţiunii prezente), incluzând unde este aplicabil: 
 

a) cursul pregătirii de zbor(navă aeriană monomotor); 
b) cursul pregătirii de zbor(navă aeriană multimotor); 
c) curs de pregătire teoretică; 
d) curs de pregătire la simulator de zbor; 

 
9.4.2 Schema generală a programelor zilnice şi săptămânale de pregătire de zbor, pregătirea la sol şi 

pregătirea la simulator de zbor. 
 
9.4.3 Principiile de pregătire (suplimentar la p.3.1.5 a Secţiunii prezente) în cadrul: 
 

a) limitări în condiţiile meteo complexe; 
b) timpul maxim de instruire a cursanţilor (pregătirea de zbor, pregătirea teoretică şi pregătirea la 

simulatorul de zbor) timp de zi/săptămână/lună; 
c) limitări privind timpul de instruire a cursanţilor; 
d) durata zborurilor de instruire la diferite etape; 
e) timpul de zbor maxim de simplă comandă a cursanţilor ziua sau noaptea pentru o perioadă dată de 

timp; 
f) numărul maxim de zboruri de simplă comandă a cursanţilor ziua sau noaptea pentru o perioadă dată 

de timp; 
g) timpul minim de odihnă între perioadele de instruire. 
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Secţiunea 3        Document standard Nr.153 
Specimenul certificatului a organizaţiei de pregătire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CIVIL AVIATION AUTHORITY OF REPUBLIC OF MOLDOVA 
AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ A REPUBLICII MOLDOVA 

 
Member of the Joint Aviation Authority  

 

APPROVAL CERTIFICATE 
CERTIFICAT DE APROBARE 

 
 

This certificate is issued to: 
Acest certificat este eliberat către: 

 
 
 

Whose business address is: 
Având adresa: 

 
 
 

Number: 
Număr: 

 
 
 

upon finding that its organization complies in all respects with the Joint Aviation 
Requirements JAR-FCL relating to establishment of a Training Organization and is 
empowered to operate an approved Flying Training Organization for the following 
courses: 
ca urmare a constatării că organizaţia corespunde in totalitate cerinţelor JAR-FCL ale Autorităţilor 
Reunite de Aviaţie, referitoare la o Organizaţie de instruire şi este împuternicită să opereze ca 
Organizaţie de Pregătire de Zbor aprobată pentru următoarele cursuri: 

 
 
 

This certificate, unless cancelled, suspended, or revoked, 
shall continue in effect until: 
Acest certificat, dacă nu este anulat, suspendat sau revocat, 
este valabil până la data de: 
 
Date of issue/ Data emiterii:                                               Signature: 
 
 

For CAA RM/Pentru AAC RM: 
 
 
Director 
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Secţiunea 4 
Specimenul atestatului privind înregistrarea a facilităţii înregistrată 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ A REPUBLICII MOLDOVA 
 
 
 
 

ATESTAT 
DE ÎNREGISTRARE 

 
Nr: MD/RF/ 

 
 

Acordat: 
 
 

Adresa juridică: 
 
 

Prezentul atestat certifică că facilitate de pregătire susmenţionată corespunde 
cerinţelor RAC-APL şi are dreptul să efectueze pregătirea fiind înregistrată la 

următoarele cursuri: 
 

__________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Prezentul atestat este valabil atât timp cât facilitate înregistrată continuă să respecte 
RAC-APL şi alte reglementări aplicabile. 

 
 
Data emiterii:                                                                      Semnătură: 
 
 
 

Pentru AAC RM: 
 
 
Director: 
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Secţiunea 5        Document standard Nr.151 
 

CERERE PENTRU APROBAREA ORGANIZAŢIEI DE PREGĂTIRE 
APPLICATION FOR APPROVAL OF TRAINING ORGANIZATION 

 
№ Întrebare 

Question 
Informaţie suplimentară 

Supplementary information 
1. Denumirea şi tipul organizaţiei responsabile de 

desfăşurarea activităţii. 
Name and type of organization under which the activity is 
to take place. 
 
 

Adresa, numărul de fax, E-mail, Internet 
URL 
Address, fax number, E-mail, Internet URL 

2. Cursurile de pregătire propuse 
Training courses offered 
 
 
 
 
 

Pregătire teoretică şi/sau de zbor 
theory and/or flight training 

3. Numele/prenumele conducătorului responsabil de 
pregătire 
Name of Head of Training 

Tipul şi numărul certificatului zi de 
muncă completă/incompletă 
type and number of licence 
full/part time 

4. Numele/prenumele instructorului superior de zbor 
Name of Chief Flight Instructor 
 

La fel ca în subpunctul (3) 
as (3) 

5. Numele/prenumele instructorului superior la sol 
Name of Chief Ground Instructor 
 

La fel ca în subpunctul (3) 
as (3) 

6. Numele/prenumele instructorilor de zbor, în cazul în 
care este aplicabil 
Name of flight instructor(s), where applicable  
 
 
 

La fel ca în subpunctul (3) 
as (3) 

7. Aerodromurile care urmează a fi utilizate 
Aerodrome(s) to be used 

apropiere IFR 
IFR approaches 
zboruri pe timp de noapte 
night flying 
dirijare trafic aerian 
air traffic control 

8. Încăperi pentru operaţiuni de zbor 
Flight operations accommodation 
 
 
 

amplasarea, numărul şi suprafaţa 
încăperilor 
location, number and size of rooms 
 

9. Echipament pentru pregătirea teoretică 
Theoretical training facilities  
 
 

amplasarea, numărul şi suprafaţa 
încăperilor 
location, number and size of rooms 
 

10
 

Descrierea mijloacelor de pregătire (în cazul în care 
este aplicabil) 
Description of training devices 
 
 
 
 
 
 

Simulatoare de zbor, FNPT I şi II 
flight simulators, FNPT I and II 
 
echipament de pregătirea de zbor 
flight training devices 
altele 
other 
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№ Întrebare 
Question 

Informaţie suplimentară 
Supplementary information 

11
 

Descrierea aeronavei 
Description of aircraft 
 
 
 
 
 
 

tipul aeronavei 
type of aircraft 
 
numărul de înmatriculare 
registration of aircraft 
 
IFR echipamentul 
IFR equipped  

12
 

Materiale administrative propuse şi manuale (se 
prezintă împreună cu cererea) 
Proposed administration and Manuals: 
(submit with application) 

(а) programele cursurilor 
 course programmes 
 
(b) înscrisurile de evidenţă privind 
 pregătirea 
 training records 
 
(с) manualul operaţional de zbor 
 operations manual 
 
(d) manualul de pregătire 
 training manual  
 

13
 

Informaţia privind sistemul de control a calităţii 
propus / sistemul de asigurare a calităţii 
Details of proposed quality control system/quality system 
 
 
 
 
 
 

 

 
Notă: În cazul în care răspunsul la oricare din întrebările susmenţionate este incomplet, solicitantul va 
prezenta informaţii complete privind acţiunile alternative separate. 
Note: If answer to any of above questions are incomplete, the applicant shall provide full details of alternative 
arrangements separately. 
 
Subsemnatul, ___________________ , în numele ____________________________ confirm faptul că 
toate persoanele susmenţionate corespund cerinţelor JAR-FCL şi că informaţia susmenţionată este 
veridică şi completă. 
 
I, ____________________ , on behalf of _______________________________ certify that all the above 
named persons are in compliance with JAR-FCL and that all the above information given is complete and 
correct. 
 
 
Semnătura 
Signature    ___________________ 
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Secţiunea 6 
 

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE 
 

Prin prezenta confirm că pregătirea desfăşurată (denumirea organizaţiei de pregătire) 
manualele acesteia şi programele de pregătire corespund cerinţelor RAC-APL, JAR-FCL şi altor 
cerinţe naţionale aplicabile. 

Toate schimbările Certificatului de aprobare a organizaţiei de pregătire, precum şi 
manualelor şi programelor de pregătire vor fi efectuate în conformitate cu procedura stabilită, cu 
excepţia cazurilor în care AAC RM recunoaşte în mod special faptul că tipul de schimbări stabilit 
poate fi inclus fără a fi aprobate în prealabil. 
 Politica de calitate şi siguranţă a zborurilor (denumirea organizaţiei de pregătire) va fi 
consecventă, iar planificarea acesteia, controlul şi asigurarea vor constitui metode de executare a 
cerinţelor în vigoare pentru toate structurile organizaţiei. 
 Autoritatea Aeronautică  Civilă a Republicii Moldova va avea acces permanent la toate 
genurile de activitate, pentru a se convinge de faptul că se respectă reglementările în vigoare. 
Manualele şi programele (denumirea organizaţiei de pregătire) nu substituie reglementările în 
vigoare şi instrucţiile AAC RM În cazul în care unele prevederi anumite ale manualului sau 
programului contravin reglementărilor în vigoare ale AAC RM, ultimele au prioritate şi contradicţiile 
corespunzătoare vor fi înlăturate astfel încât să corespundă cerinţelor AAC RM  
 Pentru personal (denumirea organizaţiei de pregătire) această declaraţie reprezintă un 
Ordin cu privire la punerea în aplicare a tuturor prevederilor, instrucţiunilor şi restricţiilor care se 
conţin în Manualul de Pregătire.  
 
 
 
 
 Chişinău …………..200_ 
 
 
 

Director general “………………………………………..” 
(denumirea organizaţiei de pregătire) 

 
Numele/prenumele şi semnătura 
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Secţiunea 7        Document standard Nr.150 
Cerere pentru înregistrarea a facilităţii înregistrată care presupune pregătirea pentru 
acordarea PPL 
 

CERERE PENTRU ÎNREGISTRAREA A FACILITĂŢII DE PREGĂTIRE 
(pregătirea pentru PPL) 

Application form for registration for PPL instruction 
а Denumirea şi adresa unde activează întreprinderea 

Name and address under which the facility operates 
b Numele/prenumele deţinătorului (rilor) 

Name of Owner(s) 
с Data planificată de începere a activităţii 

Date of intended commencement of operations 
d Numele, adresa, numerele de telefoane ale instructorilor de zbor şi calificarea acestora 

Name, address and telephone number of FI’s and qualifications 
 
 

е (i) Denumirea şi adresa aerodromului, în cazul în care este aplicabil, pe care planifică 
desfăşurarea pregătirii 

 Name and address of aerodrome, if applicable, from which training operations are to be conducted 
 
(ii) Denumirea operatorului de aerodrom 
 Name of aerodrome operator 

f Lista avioanelor utilizate (helicopterelor), incluziv orice mijloace de pregătire la simulator (în cazul 
în care este aplicabil) cu indicarea: 
List of aircraft to be used, including any means of synthetic flight instruction (if applicable) to be used by 
the facility, stating: 
tipului de avioane (helicoptere),înmatricularea deţinătorului (deţinătorilor) înregistraţi şi 
categoriilor de certificate de navigabilitate 
Class/Type of aeroplanes, registration(s), Registered Owner(s), C of A Categories 
 

g Tipurile de pregătire care vor fi desfăşurate de către facilitatea: 
Type of training to be conducted by the facility: 
Pregătirea teoretică pentru PPL(A)/(Н) / Theoretical instruction for PPL(A)/(H) 
Pregătirea de zbor pentru PPL(A) (PPL(Н)) / Flight instruction for PPL(A)/(H) 
Calificarea de categoria SE SPA / SE SPA Class rating 
Calificarea pe timp de noapte / Night qualification 
Altele (de indicat)(vezi JAR-FCL 1.115 или 2.115) / others (specify) (see JAR-FCL 1.115 or 2.115) 
 

h Informaţia privind asigurarea aeronavelor 
Details of aircraft insurance held 
 

i Informaţia privind faptul, dacă facilitatea va lucra o zi de muncă completă sau incompletă 
Which program (full/part time) organization will operate 
 

j Orice informaţie suplimentară care poate fi solicitată de către AAC RM 
Any additional information the CAA RM may require 
 

k Cererea solicitantului despre faptul dacă informaţia menţionată în subpunctele (a)-(j) de mai sus, 
este corectă şi că pregătirea va fi desfăşurată în conformitate cu JAR-FCL. 
A declaration below by the applicant that the information provided in (a) to (j) above is correct and that 
training will be conducted in accordance with JAR-FCL. 
 
 

Data: 
Date: 
Semnătura: 
Signature: 
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Secţiunea 8 
 

CERERE DE APROBARE A PROGRAMULUI DE PREGĂTIRE 
 

 

Denumirea a programului de pregătire 
 
SECŢIUNEA А SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE SOLICITANT (CU MAJUSCULE) 
 
SOLICITANTUL: 

 
DENUMIREA: ………………………………… 
 
ADRESA: ………………………………… 
 ………………………………… 
 …………………………………                      ТеL ………………………..                Fax: ………………………. 
STATUL: ………………………………… 
 
 
CERTIFICATUL Nr.……………………………(organizaţia de pregătire)                
 
1. CERINŢE PREALABILE PENTRU PERSOANELE CARE 

STUDIAZĂ:........................................................................................................ 
 
2. CONŢINUTUL CURSURILOR DE PREGĂTIRE 
 

PREGĂTIRE LA SOL (…….ore) TESTARE (…….ore) LOCUL …………………………. 
ORGANIZAŢIA SAU INSTRUCTORUL RESPONSABIL………………………………… 
 
PREGĂTIREA LA SIMULATOR (…….ore) TESTARE (…….ore) LOCUL …………………………. 
ORGANIZAŢIA SAU INSTRUCTORUL RESPONSABIL………………………………… 
 
PREGĂTIREA ÎN ZBOR (……ore) TESTARE (…….ore) AEROPORTUL ………….….. 
ORGANIZAŢIA SAU INSTRUCTORUL RESPONSABIL ………………………………… 

 
3. TIPUL SIMULATORULUI:………………………. PRODUCĂTORUL: …………………………………........…………… 
 OPERATORUL: ……………………….. DATA APROBĂRII/REVALIDĂRII: ……………………………………. 
 
4. TIPUL AERONAVEI:…………………NUMĂRUL DE INMATRICULARE: ……....... OPERATORUL...…………….. 
 
5. MIJLOACELE DE PREGĂTIRE ………................PUSE LA DISPOZIŢIE......................  ORGANIZAŢIA….………........ 
 

Confirm faptul că cursul de pregătire sus-menţionat pentru acordarea ....................................…………., se va desfăşura sub 
responsabilitatea mea în conformitate cu cerinţele programului de pregătire indicat în cererea respectivă. 
Data :     Semnătura solicitantului: 

 
SECŢIUNEA В CERTIFICATUL SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE PERSOANĂ RESPONSABILĂ AL 

AAC RM 
 

Prin prezenta confirm că programul de pregătire pentru acordarea .....................................................este aprobat pentru 
desfăşurarea sub responsabilitatea solicitantului menţionat mai sus. 
Obiecţii (în cazul în care este aplicabil)…………………………………………………..………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………........……………………………… 
Data aprobării şi nr....................................…………………………………………………………………………………………………... 
Data revalidării şi nr.....................................…………………………………………………...…………………………………............. 
 
Dataşi locul:    Semnătura/ştampila AAC RM: 
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Secţiunea 9        Document standard Nr.154 
CERERE PENTRU APROBAREA PROGRAMULUI DE PREGĂTIRE PENTRU ACORDAREA CALIFICĂRII 

DE TIP/CLASA 
APPLICATION FORM FOR APPROVAL OF A TYPE/CLASS RATING TRAINING PROGRAMME 

Multipilot 
Multi-pilot 

Monopilot 
Single-pilot 

Avion 
Aeroplane 

Helicopter  
Helicopter 

VFR 
VFR 

IFR 
IFR 

Calificare de clasa 
Class rating 

Calificare de tip 
Type rating 

Excludeţi după caz /Delete as applicable 
 

SECŢIUNEA А SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE SOLICITANT (CU MAJUSCULE) 
PART A  TO BE COMPLETED BY THE APPLICANT (IN CAPITAL LETTERS) 
 

SOLICITANTUL: FTO/TRTO/OPERATORUL AERIAN/PRODUCĂTORUL/ÎNTREPRINDEREA SUBCONTRACTĂ/TRI INDIVIDUAL 
APPLICANT: FTO / TRTO / OPERATOR / MANUFACTURER / SUBCONTRACTED FACILITY / INDIVIDUAL TRI 

Excludeţi după caz /Delete as applicable 
DENUMIREA:  
NAME ………………………………… 
ADRESA:  
ADDRESS: ………………………………… 
 …………………………………                   Tel/Tel: ………………………..            Fax/Fax: ……………………….. 
STATUL:  
STATE:  ………………………………… 
CERTIFICATE ŞI CALIFICĂRI (doar pentru TRI individual): …………….……………………......... 
LICENCES AND RATINGS HELD (For individual TRI only): ……………………………………….…………………………………………. 
Nr. CERTIFICATULUI    (organizaţia de pregătire) Nr. CERTIFICATULUI:     (pentru TRI) 
APPROVAL № …………………………… (FTO/TRTO)  LICENCE № …………………………………. (for TRI) 
 
1. CERINŢE PREABILE PENTRU CURSANŢI: ...……………..................................................................... 
    SUMMARY OF TRAINEES pre-requisite entry conditions ………………………………………………………………………...  
 
2. CONŢINUTUL CURSURILOR DE PREGĂTIRE 
    CONTENT OF TRAINING COURSES 
 
    PREGĂTIRE LA SOL/ GROUND TRAINING (…….ore/ hrs) TESTARE / CHECK (…….ore / hrs) LOCUL/LOCATION …………. 
    ORGANIZAŢIA SAU INSTRUCTORUL RESPONSABIL/ORGANISATION OR INSTRUCTOR RESPONSIBLE ………………… 

 
    PREGĂTIRE LA SIMULATOR/ STD TRAINING (…….ore/ hrs) TESTARE / CHECK (…….ore / hrs) LOCUL/LOCATION …………. 
    ORGANIZAŢIA SAU INSTRUCTORUL RESPONSABIL/ORGANISATION OR INSTRUCTOR RESPONSIBLE ………………… 

 
    PREGĂTIREA ÎN ZBOR/AIRCRAFT FLYING TRAINING (….ore / hrs)   TESTARE/CHECK (…..ore / hrs)  
        AEROPORTUL/AIRPORT………………………… 
    ORGANIZAŢIA SAU INSTRUCTORUL RESPONSABIL /ORGANISATION OR INSTRUCTOR RESPONSIBLE ………………… 
 
3. TIPUL SIMULATORULUI/ STD TYPE:……………………….PRODUCĂTORUL/MANUFACTURER …………………………………...... 
    OPERATORUL/OPERATOR:  ……………………..DATA APROBĂRII/REVALIDĂRII/APPROVAL/RENEWAL DATE: …...…. 
 
4. TIPUL AERONAVEI/AIRCRAFT TYPE:………………………Nr. de INMATRICULARE/REGISTRATION №:…………………………….. 
ЭКСПЛУАТАНТ/OPERATOR:……………….. 
 
5. MIJLOACE DE PREGĂTIRE/FACILITIES …………………….PUSE LA DISPOZIŢIE/PROVIDED BY……………………………………… 
(ОРГАНИЗАЦИЯ/ORGANISATION) 
 

Prin prezenta confirm că cursul de pregătire pentru acordarea calificării de tip/ clasa…………., menţionat mai sus, se va 
desfăşura sub responsibilitatea mea în conformitate cu cerinţele faţă de programul de pregătire, indicat în cererea 
respectivă. 
I further certify that the ……………………… class/type rating training course defined above shell be conducted under my responsibility 
according to the requirements contained in the training programme registered by application form referenced………………………. . 
 
Data/Date:…………………….        Semnătura solicitantului/Signature of Applicant:………………………. 

 
SECŢIUNEA B  CERTIFICAT COMPLETAT DE CĂTRE PERSOANĂ RESPONSABILĂ AL AAC RM 
PART B CERTIFICATE OF APPROVAL OF THE CAA RM 
 

Prin prezenta confirm că programul de pregătire pentru acordarea calificării de tip/clasa …………… menţionat mai sus este 
aprobat pentru desfăşurarea sub responsabilitatea solicitantului menţionat mai sus. 
This is to certify that above specified ………………. Class/type rating training programme has been approved for the conduct under 
the responsibility of above referred applicant. 
Obiecţii (în cazul în care este aplicabil)/Observations (if applicable) ………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………..........……. 
Data aprobării şi nr. / Approval date and № ……………………………………………………………………... 
Data revalidarea şi nr./ Renewal date and № ...…………………………………………………………............. 
 
Dataşi locul/Date and Location:            Semnătura/ştampila AAC RM/Signature/Seal of issuing Authority: 
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Secţiunea 10        Document standard Nr.152 
 

RAPORTUL PRIVIND INSPECŢIA ORGANIZAŢIEI DE PREGĂTIRE DE CĂTRE 
REPREZENTAŢII AAC RM 

TRAINING ORGANISATION INSPECTION REPORT BY CAA RM 
Data inspecţiei 
Date of inspection  Inspector superior 

Inspection Leader  
Denumirea FTO / TRTO / a 
organizaţiei subcontractante 
FTO/TRTO/sub-contracted 
facility name 

 
Alţi inspectori 
Add. Inspectors  
Alte organizaţii 
Other training organizations  

Amplasarea  
Location  Aerodromul de bază de rezervă 

Alternative base aerodrome  
ТО Ref. №   

 
INSPECŢIA PRIVIND CURSURILE APROBATE (indicaţi corespunzător) 
APPROVED COURSE(S) INSPECTION FOR (Tick those relevant) 
 DENUMIREA CURSULUI 

COURSE TITLE 
 

MODULAR 
MODULAR 

 INTEGRAL 
INTEGRATED 

 ATP  
 CPL/IR(A)/(H)  
 CPL(A)/(H)  
 IR  
 TR  
 CR  
 FI  
 MCC  
 SFI  

 
RAPORTUL DE INSPECŢIE / INSPECTOR’S REPORT 
(se completează în conformitate cu regulile JAR-FCL, RAC-APL (în cazul  în care este aplicabil), 
referitoare la cursurile solicitate) 
(To be completed in conjunction with the JAR-FCL, RAC-APL (if applicable) relevant to the course(s) applied 
for) 
 
2. PERSONALUL PENTRU PREGĂTIREA DE ZBOR CONFORM CURSULUI APROBAT 
 APPROVED COURSE FLIGHT STAFFING 

 
JAR-FCL 1.055/2.055 App.1a para 10-18 and App. 2 para 11-15. 

Satisfăcător  
Satisfactory   

Nesatisfăcător  
Unsatisfactory  

 
3. PERSONALUL PENTRU PREGĂTIREA LA SOL CONFORM CURSULUI APROBAT 
 APPROVED COURSE GROUND STAFFING 

 
JAR-FCL 1.055/2.055 App.1a para 19-20 and App. 2 para 16. 

Satisfăcător  
Satisfactory   

Nesatisfăcător  
Unsatisfactory 

 
4. AERODROM(RUI) / AERODROME(S) 

 
JAR-FCL 1.055/2.055 App.1a para 27. 

Satisfăcător  
Satisfactory   

Nesatisfăcător  
Unsatisfactory 

 
 
 
5. DOCUMENTAŢIA ŞI PUBLICAŢIA / INFORMAŢIA PRIVIND OPERAREA 

DOCUMENTATION & PUBLICATION / OPERATIONS INFORMATION 
 
JAR-FCL 1.055/2.055 App.1a para 31-33 and App. 2 para 25-27. 

Satisfăcător  
Satisfactory   

Nesatisfăcător  
Unsatisfactory 

 
6. ÎNSCRISURI DE EVIDENŢĂ PRIVIND PREGĂTIREA ŞI CARNETELE DE ZBOR 

TRAINING RECORDS AND LOG BOOKS 
 
JAR-FCL 1.055/2.055 App.1a para 21-23 and App. 2 para 18-20. 

Satisfăcător  
Satisfactory   

Nesatisfăcător  
Unsatisfactory 
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7. CONTROLUL SELECTIV AL ÎNSCRISURILOR DE EVIDENŢĂ 
SAMPLING CROSS REFERENCE OF RECORDS 

Misiunea de zbor, cererile cursanţilor, înscrisurile de evidenţă privind pregătirea ţi testele curente, carnetele de zbor ale 
cursanţilor şi instructorilor şi documentaţia aeronavei (vezi nr.17 и 18) 
Cross refer Flight Authorisation Sheets, Student applications, training Records & Progress reports, Student and Instructor Log books and 
aircraft documentation (see No. 17 & 18) 

Cursul 
Course 

Data  
Date 

Tipul 
aeronavei/ 
simulator 

A/C Type/ Sim 

înmatriculare  
A/C Reg 

Decolare  
T/O 

Aterizare  
Land 

Cursant  
Student 

instructor 
Instructor 

Satis. 
Satis. 

Nesatis. 
Unsatis. 

          
          
          
          
          
          
          

 
8. STANDARTELE DE PREGĂTIRE / INSTRUCTIONAL STANDARDS 

 
JAR-FCL 1.055/2.055 App.1a para 31-33 and App. 2 para 16. 

Satisfăcător  
Satisfactory   

Nesatisfăcător  
Unsatisfactory 

 
9. MATERIALE CURSULUI / COURSE MATERIAL 

 
JAR-FCL 1.055/2.055 App.1a para 31-33 and App. 2 para 21 and 25 to 27. 

Satisfăcător  
Satisfactory   

Nesatisfăcător  
Unsatisfactory 

 
10. PROGRAMUL DE PREGĂTIRE / TRAINING PROGRAME 

 
JAR-FCL 1.055/2.055 App.1a para 24 and App. 2 para 21. 

Satisfăcător  
Satisfactory   

Nesatisfăcător  
Unsatisfactory 

 
11. ÎNCĂPERILE PENTRU PREGĂTIRE LA SOL / GROUND SCHOOL ACCOMODATION 

 
JAR-FCL 1.055/2.055 App.1a para 29 

Satisfăcător  
Satisfactory   

Nesatisfăcător  
Unsatisfactory 

 
12. CERINŢE ADMINISTRATIVE / ADMINISTRATION 

JAR-FCL 1.055/2.055 App.1a para 3 and 10 and para 21-23, and App. 2 para 
11 and para 18-20. 

Satisfăcător  
Satisfactory   

Nesatisfăcător  
Unsatisfactory 

 
13. AERONAVE PENTRU CURSUL DE PREGĂTIRE APROBAT / APPROVED COURSE AIRCRAFT 

ТIPUL/TYPE NUMĂRUL/NUMBER ТIPUL /TYPE NUMĂRUL /NUMBER 
    

 
14. AERONAVA PENTRU CONTROLUL SELECTIV (controlul include documentaţia) 
 AIRCRAFT SAMPLED (check to include documentation) 

Înmatriculare 
A/C Reg: 
A fost inspectată în conformitate cu lista controlului de inspecţie, în 
conformitate cu cerinţele 
have been checked in accordance with the inspection check list and the 
requirements in  
JAR-FCL 1.055/2.055 App.1a para 25 and 26 and App. 2 para 22. 

Satisfăcător  
Satisfactory   

Nesatisfăcător  
Unsatisfactory 

 
 
15. ÎNCĂPERILE PENTRU ASIGURAREA OPERAŢIONALĂ / OPERATIONAL ACCOMODATION 

 
JAR-FCL 1.055/2.055 App.1a para 28 and App. 2 para 23. 

Satisfăcător  
Satisfactory   

Nesatisfăcător  
Unsatisfactory 

 
16. ECHIPAMENTUL DE PREGĂTIRE / TRAINING EQUIPMENT 

 
JAR-FCL 1.055/2.055 App.1a para 25 and App. 2 para 22. 

Satisfăcător  
Satisfactory   

Nesatisfăcător  
Unsatisfactory 

 
17. MANUALUL OPERAŢIUNI DE ZBOR / OPERATIONS MANUAL 

 
JAR-FCL 1.055/2.055 App.1a para 31 and 33 and App. 2 para 25 and 27. 

Satisfăcător  
Satisfactory   

Nesatisfăcător  
Unsatisfactory 

18. MANUALUL DE PREGĂTIRE / TRAINING MANUAL 
 
JAR-FCL 1.055/2.055 App.1a para 31 and 32 and App. 2 para 25 and 26. 

Satisfăcător  
Satisfactory   

Nesatisfăcător  
Unsatisfactory 
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19. SIMULATOARE (inclusiv calificarea, aprobarea şi întreţinerea) 
 
JAR-FCL 1.055/2.055(a)(4) and JAR-STD. 

Satisfăcător  
Satisfactory 

Nesatisfăcător  
Unsatisfactory 

 
20. SISTEMUL DE ASIGURARE A CALITĂŢII / QUALITY SYSTEM 

 
JAR-FCL 1.055/2.055 App.1a para 3 and App. 2 para 3. 

Satisfăcător  
Satisfactory 

Nesatisfăcător  
Unsatisfactory 

 
21. Nota  1) În cazul în care nu este posibilă efectuarea testării la un oarecare punct, 

este necesar de indicat cauza. 
 Nota   2) La fiecare punct (puncte) marcate nesatisfăcător vor fi anexate explicaţii la 

prezentul raport. 
 Nota  3) Raportul completat se păstrează la AAC RM 
 
 Note  1) Where it has not been possible to carry out a check item, this shell be stated with reasons. 
 Note  2) Any item(s) marked unsatisfactory shall have an explanation attached to this report. 
 Note 3) The report, when completed, shall be retained by the CAA RM 
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Secţiunea 11 
 

RAPORTUL PRIVIND INSPECŢIA ORGANIZAŢIEI DE PREGĂTIRE (ATO) DE CĂTRE 
REPREZENTAŢII AAC RM 

TRAINING ORGANISATION INSPECTION REPORT BY CAA RM 
Data inspecţiei 
Date of inspection  Inspector superior 

Inspection Leader  
Denumirea ATO / a 
organizaţiei subcontractante 
ATO/sub-contracted facility 
name 

 
Alţi inspectori 
Add. Inspectors  
Alte organizaţii 
Other training organizations  

Amplasarea  
Location  Aerodromul de bază de rezervă 

Alternative base aerodrome  
AТО Ref. №   

 
INSPECŢIA PRIVIND CURSURILE APROBATE 
APPROVED COURSE(S) INSPECTION 
 
_______________________________________________________________________________________ 

denumirea cursului/course title 
 
RAPORTUL DE INSPECŢIE / INSPECTOR’S REPORT 
(se completează în conformitate cu regulile RAC-APL referitoare la cursurile solicitate) 
(To be completed in conjunction with the RAC-APL relevant to the course(s) applied for) 
 
2. PERSONALUL PENTRU PREGĂTIREA DE ZBOR CONFORM CURSULUI APROBAT (unde este aplicabil) 

APPROVED COURSE FLIGHT STAFFING (if applicable) 
RAC-APL 0715 ANEX. 17 para 9-15. Satisfăcător  

Satisfactory   
Nesatisfăcător  
Unsatisfactory  

 
3. PERSONALUL PENTRU PREGĂTIREA LA SOL CONFORM CURSULUI APROBAT 

APPROVED COURSE GROUND STAFFING 
RAC-APL 0715 ANEX. 17 para 16-17 Satisfăcător  

Satisfactory   
Nesatisfăcător  
Unsatisfactory 

 
4. AERODROM(RUI) (unde este aplicabil)/ AERODROME(S) (if applicable) 

RAC-APL 0715 ANEX. 17 para 24 Satisfăcător  
Satisfactory   

Nesatisfăcător  
Unsatisfactory 

 
5. DOCUMENTAŢIA ŞI PUBLICAŢIA / INFORMAŢIA PRIVIND OPERAREA 
 DOCUMENTATION & PUBLICATION / OPERATIONS INFORMATION 

RAC-APL 0715 ANEX. 17 para 28 Satisfăcător  
Satisfactory   

Nesatisfăcător  
Unsatisfactory 

 
6. ÎNSCRISURI DE EVIDENŢĂ PRIVIND PREGĂTIREA ŞI CARNETELE DE ZBOR (unde este aplicabil) 
 TRAINING RECORDS AND LOG BOOKS (if applicable) 

RAC-APL 0715 ANEX. 17 para 18-20 Satisfăcător  
Satisfactory   

Nesatisfăcător  
Unsatisfactory 

 
7. MATERIALE CURSULUI / COURSE MATERIAL 

RAC-APL 0715 ANEX. 17 para 28 Satisfăcător  
Satisfactory   

Nesatisfăcător  
Unsatisfactory 

 
8. PROGRAMUL DE PREGĂTIRE / TRAINING PROGRAME 

RAC-APL 0715 ANEX. 17 para 21 Satisfăcător  
Satisfactory   

Nesatisfăcător  
Unsatisfactory 

 
9. ÎNCĂPERILE PENTRU PREGĂTIRE LA SOL / GROUND SCHOOL ACCOMODATION 

RAC-APL 0715 ANEX. 17 para 26 Satisfăcător  
Satisfactory   

Nesatisfăcător  
Unsatisfactory 

 
10.  CERINŢE ADMINISTRATIVE / ADMINISTRATION 

RAC-APL 0715 ANEX. 17 para 2 and 9 and 18-20 Satisfăcător  
Satisfactory   

Nesatisfăcător  
Unsatisfactory 
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11.  AERONAVE PENTRU CURSUL DE PREGĂTIRE APROBAT (unde este aplicabil) 
 APPROVED COURSE AIRCRAFT (if applicable) 

ТIPUL/TYPE NUMĂRUL/NUMBER ТIPUL /TYPE NUMĂRUL /NUMBER 
    

 
12. AERONAVA PENTRU CONTROLUL SELECTIV (controlul include documentaţia) (unde este aplicabil) 
 AIRCRAFT SAMPLED (check to include documentation) (if applicable) 

Înmatriculare 
A/C Reg: 
A fost inspectată în conformitate cu lista controlului de inspecţie, în 
conformitate cu cerinţele 
have been checked in accordance with the inspection check list and the 
requirements in  
RAC-APL 0715 ANEX. 17 para 22, 23. 

Satisfăcător  
Satisfactory   

Nesatisfăcător  
Unsatisfactory 

 
13. ÎNCĂPERILE PENTRU ASIGURAREA OPERAŢIONALĂ / OPERATIONAL ACCOMODATION 

RAC-APL 0715 ANEX. 17 para 25 Satisfăcător  
Satisfactory   

Nesatisfăcător  
Unsatisfactory 

 
14. MANUALUL DE PREGĂTIRE / TRAINING MANUAL 

RAC-APL 0715 ANEX. 17 para 28 Satisfăcător  
Satisfactory   

Nesatisfăcător  
Unsatisfactory 

 
15. SISTEMUL DE ASIGURARE A CALITĂŢII / QUALITY SYSTEM 

RAC-APL 0715 ANEX. 17 para 2 Satisfăcător  
Satisfactory   

Nesatisfăcător  
Unsatisfactory 

 
16. SISTEM DE MANAGEMENT A SIGURANȚEI (unde este aplicabil)/ SAFETY MANAGEMENT SZSTEM (if 

applicable) 
RAC-APL 0715 ANEX. 17 para 2 Satisfăcător  

Satisfactory   
Nesatisfăcător  
Unsatisfactory 

 
17. Nota  1) În cazul în care nu este posibilă efectuarea testării la un oarecare punct, 

este necesar de indicat cauza. 
 Nota   2) La fiecare punct (puncte) marcate nesatisfăcător vor fi anexate explicaţii la 

prezentul raport. 
 Nota  3) Raportul completat se păstrează la AAC RM 
 
 Note  1) Where it has not been possible to carry out a check item, this shell be stated with reasons. 
 Note  2) Any item(s) marked unsatisfactory shall have an explanation attached to this report. 
 Note 3) The report, when completed, shall be retained by the CAA RM 
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Secţiunea 12 
 

CERERE PRIVIND INTRODUCEREA SCHIMBĂRILOR ÎN CADRUL ORGANIZAŢIEI DE 
PREGĂTIRE 

 
 
Subsemnatul, ___________________, în numele ____________________________ solicit 
examinarea chestiunii cu privire la introducerea schimbărilor în cadrul organizaţiei de pregătire, 
referitoare la următoarele: 
 

Nr. Schimbare care urmează a fi 
introdusă Varianta propusă a schimbării 

1 
 
 
 
 

  

2 
 
 
 
 

  

3 
 
 
 
 

  

4 
 
 
 
 

  

 
 
Subsemnatul, ___________________, în numele ____________________________ confirm faptul 
că schimbările sus-menţionate corespund cerinţelor RAC-APL şi toată informaţia sus-menţionată 
este veridică şi completă. 
 
 
 
 
 
Data:_________________________     Semnătura______________ 
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