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1. Initial Training/Pregătire inițială: 
(a) Aeronautical meteorological licence - grade III technician 
 initial course  [theoretical and practical]/Curs pentru obţinere 
calificare meteorolog aeronautic tehnician gradul III [teoretic și 
practic] 
(b) Aeronautical meteorological licence - grade III forecaster 
 initial course  [theoretical and practical]Curs pentru obţinere 
calificare meteorolog aeronautic prognozist gradul III [teoretic și 
practic] 
 
2. Specialized Training /Pregătire de specialitate: 
(a) Aeronautical meteorological licence grade II technician 
qualification course  [theoretical and practical]/Curs în vederea 
obţinerii calificării meteorolog aeronautic tehnician gradul II [teo-
retic și practic] 
(b)  Aeronautical meteorological licence grade I technician 
qualification course  [theoretical and practical]/Curs în vederea 
obţinerii calificării meteorolog aeronautic tehnician gradul I [teo-
retic și practic] 
(c) Aeronautical meteorological licence grade II forecaster 
qualification course  [theoretical and practical]/Curs în vederea 
obţinerii calificării meteorolog aeronautic prognozist gradul II 
[teoretic și practic] 
(d) Aeronautical meteorological licence grade I forecaster 
qualification course  [theoretical and practical]/Curs în vederea 
obţinerii calificării meteorolog aeronautic prognozist gradul I 
[teoretic și practic] 
(e) OJT Instructor qualification course [theoretical and 
practical]/Curs în vederea obţinerii autorizaţiei instructor OJT 
[teoretic și practic] 
(f) CLA qualification course [theoretical and practical]/Curs 
în vederea obţinerii autorizaţiei speciale CLA [teoretic și practic] 
(g) Aeronautical meteorological licence grade III technician 
revalidation course [theoretical and practical]/Curs în vederea 
revalidării l icenței de meteorolog aeronautic tehn ician  
gradul III [teoretic și practic] 
(h) Aeronautical meteorological licence grade II technician 
revalidation course [theoretical and practical]/Curs în vederea 
revalidării l icenței de meteorolog aeronautic tehn ician  
gradul II [teoretic și practic] 
(i) Aeronautical meteorological licence grade I technician 
revalidation course [theoretical and practical]/Curs în vederea 
revalidării l icenței de meteorolog aeronautic tehnician  
gradul I [teoretic și practic] 
(j) Aeronautical meteorological licence grade III forecaster 
revalidation course [theoretical and practical]/Curs în vederea 
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revalidării licenței de meteorolog aeronautic prognozist gradul III 
[teoretic și practic] 
(k) Aeronautical meteorological licence grade II forecaster 
revalidation course [theoretical and practical]/Curs în vederea 
revalidării licenței de meteorolog aeronautic prognozist gradul II 
[teoretic și practic] 
(l) Aeronautical meteorological licence grade I forecaster 
revalidation course [theoretical and practical]/Curs în vederea 
revalidării licenței de meteorolog aeronautic prognozist gradul I 
[teoretic și practic] 
(m) OJT Instructor revalidation course [theoretical and 
practical]/Curs în vederea revalidării autorizaţiei instructor OJT 
[teoretic și practic] 
(n) CLA authorization revalidation course [theoretical and 
practical]/Curs în vederea revalidării autorizaţiei speciale CLA 
[teoretic și practic]  
(o) Aeronautical meteorological licence grade III technician 
renewal course [theoretical and practical]/Curs în vederea reîn-
noirii licenței de meteorolog aeronautic tehnician gradul III [teo-
retic și practic] 
(p) Aeronautical meteorological licence grade II technician 
renewal course [theoretical and practical]/Curs în vederea reîn-
noirii licenței de meteorolog aeronautic tehnician gradul II [teore-
tic și practic] 
(q) Aeronautical meteorological licence grade I technician 
renewal course [theoretical and practical]/Curs în vederea reîn-
noirii licenței de meteorolog aeronautic tehnician gradul I [teore-
tic și practic] 
(r) Aeronautical meteorological licence grade III forecaster 
renewal course [theoretical and practical]/Curs în vederea reîn-
noirii licenței de meteorolog aeronautic prognozist gradul III [teo-
retic și practic] 
(s) Aeronautical meteorological licence grade II forecaster 
renewal course [theoretical and practical]/Curs în vederea reîn-
noirii licenței de meteorolog aeronautic prognozist gradul II [teo-
retic și practic] 
(t) Aeronautical meteorological licence grade I forecaster 
renewal course [theoretical and practical]/Curs în vederea 
reȋnnoirii licenței de meteorolog aeronautic prognozist gradul I  
[teoretic și practic] 
(u) Forecaster to technician conversion course [theoretical 
and practical]/Curs de conversie de la calificarea de meteorolog 
aeronautic prognozist la calificarea de meteorolog aeronautic 
technician [teoretic și practic] 
(v) Technician to forecaster conversion course [theoretical 
and practical]/Curs de conversie de la calificarea de meteorolog 
aeronautic technician la calificarea de meteorolog aeronautic 
prognozist [teoretic și practic] 
(w) New unit (same type) endorsment conversion course 
[practical]/Curs de conversie la o unitate nouă (de același tip) 
[practic] 
(x) New unit (other type) endorsment conversion course 
[theoretical and practical]/ Curs de conversie la o unitate nouă 
(alt tip de unitate) [teoretic şi practic] 
 

 


