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Anexa 56. CPN-T-EXAM
AACR Nr. _____________/ ___________
TEST DE ACCEPTABILITATE PENTRU EXAMINATORI
Nr. AACR _____________ / ____________

Numele şi prenumele examinatorului – solicitant
Autorizaţia de examinator solicitată
Obţinere

Revalidare

Modificare

Reînnoire

1. DATELE EXAMINATORULUI AUTORIZAT / EXAMINATORUL PRINCIPAL AUTORIZAT CARE
EVALUEAZĂ TESTUL DE ACCEPTABILITATE PENTRU EXAMINATORI

Numele

Prenumele

Numărul autorizaţiei de examinator

valabilă până la data de

Numărul autorizaţiei de examinator principal

valabilă până la data de

Categoria autorizaţiei de examinator:
FE(A)-PPL

FE(A)-CPL

CRE(A)

FIE(A)-FI, CRI
FE(H)-PPL

FE(H)-CPL

TRE(A)

FIE(A)-IRI
TRE(H)-SP

IRE(A)

SFE(A)

FIE(A)-STI
TRE(H)-MP

IRE(H)

SFE(H)

FIE(H)

2. DATE PRIVIND TESTUL DE ACCEPTABILITATE

Aeronavă

- Tipul aeronavei

Clasa aeronavei

Înmatricularea

(după caz)

Dispozitiv sintetic pentru
instruire în zbor (FSTD)

- Categoria FSTD

Data testului

Tipul aeronavei
replicate în FSTD

Examinare

Reexaminare

Numele şi prenumele candidatului examinat de către examinatorul – solicitant
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3. TESTUL DE ACCEPTABILITATE

Conţinutul testului

ADMIS

RESPINS

N/A

Conţinutul testului

ADMIS

RESPINS

N/A

A. Verificări preliminare
1. Examinatorul – solicitant verifică dacă aeronava /
dispozitivul sintetic de instruire în zbor ce se intenţionează
a fi utilizat este corespunzător şi echipat în mod adecvat
pentru test / verificare (pot fi utilizate numai aeronave şi
FSTD aprobate de AACR pentru test / verificare)
2. Examinatorul – solicitant cunoaşte prevederile aplicabile
conţinute în manualul operaţional corespunzător (al
operatorului aerian / FTO / TRTO / TF)
B. Examinarea orală, la sol, a “candidatului”
Examinatorul – solicitant trebuie să includă în examinarea
orală a “candidatului”:
1. Cunoaşterea generală a aeronavei şi a performanţelor de
zbor
2. Planificarea zborului şi proceduri operaţionale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Alte elemente / secţiuni relevante ale testului / verificării
C. Briefing-ul “candidatului” efectuat de examinatorul
solicitant înainte de zbor / sesiunea de simulator
1. Scopul zborului
2. Verificarea documentelor de licenţiere deţinute
“candidat”, după caz
3. Conţinutul şi secvenţa exerciţiilor ce urmează a
efectua
(specificaţi testul de îndemânare şi secţiunile stabilite
către solicitantul autorizaţiei de examinator:

–

de
se
de

……………………………………………………..)

4. Limitări conţinute în manualul operaţional
5. Proceduri operaţionale ce trebuie urmate
6. Vitezele admise şi parametri de manevrabilitate (de ex.
viteze, unghiuri de înclinare)

7. Verificarea cunoaşterii de către “candidat” a cerinţelor şi
limitărilor specifice testului de îndemânare / verificării de
competenţă ce urmează a se desfăşura
8. Aprecierea situaţiei meteo

9.
10. Operarea în condiţii meteo simulate (de ex. givraj, plafon
de nori), după caz
11. Utilizarea mijloacelor R/T
12. Distribuirea sarcinilor între “candidat” şi examinatorul –
solicitant - de ex. în timpul unei proceduri de urgenţă
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ADMIS

RESPINS

N/A

-

-

-

-

-

-

13. Supravegherea tuturor aspectelor legate de pregătirea de
zbor specifică testului / verificării, inclusiv a obţinerii sau
asigurării unui timp ‘slot’ ATC, dacă este cazul
14. Proceduri administrative în zbor (de ex. conformarea cu
planul de zbor)
15. Aptitudinile demonstrate de “candidat” şi de examinatorul
– solicitant în timpul briefing-ului
16. Asigurarea unei atmosfere relaxante, evitarea
comentariilor negative şi a criticilor adresate
“candidatului”
17. Examinatorul
– solicitant acordă “candidatului”
posibilitatea de a pune întrebări în timpul briefingu-lui
D. Exerciţii de zbor efectuate de “candidat”
1. Instrucţiunile date “candidatului” de către examinatorul –
solicitant au precizia necesară
2. Examinatorul (solicitant) urmăreşte permanent aspectele
legate de siguranţa zborului
3. Examinatorul – solicitant intervine ori de câte ori se
impune
4. Modul de exploatare de către examinatorul – solicitant a
instrumentelor / ecranelor de la pupitrul său
5. Menţinerea legăturii radio şi respectarea procedurilor
ATC
6. Urmărirea de către examinatorul – solicitant a
promptitudinii şi corectitudinii executării manevrelor de
către “candidat” în cazuri normale şi anormale
7. Urmărirea de către examinatorul – solicitant a modului în
care “candidatul” respectă toleranţele specifice testului /
verificării, ţinând însă cont de condiţiile specifice ale
zborului (de ex. turbulenţă)
8. Efectuarea de către examinatorul – solicitant a unor
însemnări concise şi obiective
9. Asigurarea unei atmosfere relaxante, evitarea
comentariilor negative şi a criticilor adresate
“candidatului”
E. Informarea finală a “candidatului” (de-briefing)
1. Modul în care examinatorul – solicitant evaluează
candidatul şi acordă calificativul ADMIS / RESPINS pe
secţiuni, enunţând motivele nepromovării, dacă este
cazul
2. Recomandările făcute “candidatului” de către
examinatorul – solicitant în scopul evitării şi corectării
greşelilor acestuia
3. Alte observaţii şi acordarea de sfaturi considerate a fi utile
“candidatului”
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4. REZULTATELE TESTULUI DE ACCEPTABILITATE

Decizia examinatorului / examinatorului principal:
ADMIS

RESPINS
Propunere reexaminare*
* Notă: Se admite o singură reexaminare

Semnătura examinatorului autorizat ……………………………
Semnătura examinatorului – solicitant …………………………..
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