AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ
Operator Aerian/Organizaţie de Pregătire: Nr. înregistrare………………………..
Autoritatea Aeronautică Civilă Română:
Nr. înregistrare...................................

Aprobare AACR

PLANIFICAREA EXAMINĂRILOR PRACTICE ÎN ZBOR PE AERONAVĂ ŞI/SAU PE SIMULATOR
PENTRU ACORDAREA / REVALIDAREA / REÎNNOIREA / VALIDAREA / CONVERSIA LICENŢEI DE PILOT,
a CALIFICĂRILOR de CLASĂ / de TIP / SUPLIMENTARE / SUPERIOARE,
a CERTIFICATELOR de INSTRUCTOR / de EXAMINATOR
pentru perioada ………………………………………..
OPERATOR AERIAN / ORGANIZAŢIE DE PREGĂTIRE ………………………………………………………………………….
(se taie varianta incorectă)

Nr.
crt.

Numele şi
prenumele

Scopul
controlului

Licenţa /
Calificarea /
Certificatul

1

2

3

0

Semnătură:
(după caz)

Persoana responsabilă operator aerian
..................................................

Perioada (data)
propusă pt.
examinare

Examinator
propus

Examinator
desemnat

Perioada
(data)
aprobată pt.
examinare

Examinator
AACR
desemnat pt.
monitorizare

4

5

6

7

8

Şef activitate instruire ATO
..............................................

Deţinătorul/Solicitantul (persoană fizică)
...................................................

Notă:
(1) Planificarea se aplică piloţilor în cadrul procesului de licenţiere conform Regulamentului EU 1178/2011 cât şi piloţilor ce deţin calificări pentru aeronavele aflate în
Anexa II la EC 216/2008 al căror proces de licenţiere se desfăşoară conform reglementărilor naţionale JAR-FCL 1 sau JAR-FCL 2.
(2) În coloana (2) “Scopul controlului” se precizează tipul examinării, respectiv „ST” (pentru „Skill Test” însemnând „test de îndemânare”), „PC” (pentru „Proficiency
Check” însemnând „verificare a competenţei”) sau „EAT” (pentru „Examiner Acceptance Test” însemnând „test de acceptabilitate pentru examinatori”) cât şi scopul
acesteia, respectiv „obţinere” / „revalidare” / „reînnoire” / „validare” / „conversie” a licenţei şi/sau calificărilor/certificatelor menţionate în cadrul coloanei (3).
(3) În coloana (3) „Licenţa / Calificarea / Certificatul” se precizează tipul licenţei şi/sau a calificărilor de clasă / de tip / suplimentare / de zbor instrumental, a
certificatelor de instructor (specific) / de examinator (specific) a căror obţinere / revalidare / reînnoire / validare / conversie menţionată în cadrul coloanei (2) este
solicitată.
(4) Coloanele (6), (7) şi (8) sunt destinate exclusiv utilizării de către AACR.
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