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PAC-FCL Partea 3 - Anexa 14. FCL-I-H-EXAM 
 

FORMULAR DE EVALUARE A CERERII PENTRU 
OBŢINEREA / REVALIDAREA / MODIFICAREA / REÎNNOIREA 

CERTIFICATULUI DE EXAMINATOR (ELICOPTER) 
 
Numele şi prenumele solicitantului    
 

 

1. VERIFICAREA CERINŢELOR PENTRU EMITEREA / MODIFICAREA 
CERTIFICATULUI DE EXAMINATOR 

 

A. FE(H)-PPL 

  DA NU Obs 

Licenţa CPL(H) sau superioară    

Calificare PIC pe tipurile de elicoptere SP/SE solicitate    

Calificare FI(H)    

Experienţă de zbor pe elicoptere, total = min. 1000 ore    

Obs.  1) Pentru calificări SP/ME, vezi condiţii Part-FCL   
2) Privilegiile aplicabile calificării FI(H) care nu sunt deţinute de solicitant trebuie bifate în 
rubrica “Limitări” a câmpului 3 din prezentul formular. 

Privilegii:  Conducerea testelor de îndemânare / verificarea competenţei pentru: 
- obţinere PPL(H) 

- obţinere / revalidare / reînnoire calificări de tip pe elicoptere SP asociate licenţei 
PPL(H) 

B. FE(H)-CPL 

  DA NU Obs 

Licenţa CPL(H) sau superioară    

Calificare PIC pe tipurile de elicoptere SP solicitate    

Calificare FI(H)    

Experienţă de zbor pe elicoptere, total = min. 2000 ore    

Experienţă ca instructor FI(H) = min. 250 ore      

Obs.  1) Pentru calificări SP/ME, vezi condiţii Part-FCL   
2) Privilegiile aplicabile calificării FI(H) care nu sunt deţinute de solicitant trebuie bifate în 
rubrica “Limitări” a câmpului 3 din prezentul formular. 

Privilegii:  Conducerea testelor de îndemânare / verificarea competenţei pentru: 
- obţinere CPL(H) 

- emitere / revalidare / reînnoire calificări de tip pe elicoptere SP asociate licenţei CPL(H) 
 

C. TRE(H)-SP 

  DA NU Obs 

Licenţa CPL(H) sau superioară (licenţă şi calificări cel puţin egale cu 
licenţa / calificarea pentru care va conduce testul de îndemânare / 
verificarea competenţei) 

   

Calificare PIC pe tipurile de elicoptere SP solicitate    

Calificare IR(H)    

Calificare TRI(H)    

Experienţă de zbor 
pe elicoptere 

SP/SE-total = min.750 ore (min 500 ore PIC) 
MP/ME-total = min.1000 ore (min 500 ore PIC) 

   

Obs. 1) În cazul în care solicitantul nu deţine calificare IR(H), în rubrica “Limitări” a câmpului 3 din 
prezentul formular se menţionează: “No skill test / proficiency checks for Instrument Rating” 
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C. TRE(H)-SP (continuare) 

 Privilegii:  Conducerea testelor de îndemânare / verificarea competenţei pentru: 
- obţinere / revalidare / reînnoire calificare de tip pe elicoptere SP 

- revalidare calificare IR(H) 

D. TRE(H)-MP 

  DA NU Obs 

Licenţa ATPL(H) sau licenţă şi calificări cel puţin egale cu licenţa / 
calificarea pentru care va conduce testul de îndemânare / verificarea 
competenţei 

   

Calificare PIC pe tipurile de elicoptere MP solicitate    

Calificare IR(H)     

Calificare TRI(H)  (să deţină sau să fi deţinut)    

Experienţă de zbor pe elicoptere MP, total = min. 1500 ore    

Experienţă de zbor pe elicoptere MP, în calitate de PIC = min. 500 ore    

Obs. 1) În cazul în care solicitantul deţine licenţă CPL(H), în rubrica “Limitări” a câmpului 3 din 
prezentul formular se menţionează: “No skill test for ATPL” 

 2) În cazul în care solicitantul nu deţine calificare IR(H), în rubrica “Limitări” a câmpului 3 din 
prezentul formular se menţionează: “No skill test / proficiency checks for Instrument Rating” 

Privilegii:  Conducerea testelor de îndemânare / verificarea competenţei pentru: 
- obţinere / revalidare / reînnoire calificare de tip pe elicoptere MP 
- revalidare / reînnoire calificare IR(H) 
- obţinere licenţe ATPL(H) 

E. IRE(H) 

  DA NU Obs 

Licenţa şi calificări cel puţin egale cu licenţa / calificarea pentru care 
va conduce testul de îndemânare / verificarea competenţei 

   

Calificare PIC pe tipul de elicoptere solicitate    

Calificare IRI(H)    

Experienţă de zbor pe elicoptere, total = min. 2000 ore    

Experienţă de zbor pe elicoptere, IFR = min. 300 ore    

Experienţă ca instructor IRI(H) = min. 200 ore    

Privilegii:  Conducerea testelor de îndemânare / verificarea competenţei pentru: 
- obţinere / revalidare / reînnoire calificare IR(H) 

 

F. SFE(H) 

  DA NU Obs 

Licenţa ATPL(H) ce include calificare IR pe tipul respectiv, în termen 
de valabilitate 

   

Calificare PIC pe tipul elicopterului pe care conduce examinarea în 
simulatorul de zbor 

   

Autorizaţie SFI(H)     

Experienţă de zbor pe elicoptere MP, total = min. 1000 ore    

Privilegii:  Conducerea testelor de îndemânare / verificarea competenţei pentru: 
- obţinere calificări tip MP (numai dacă SFE deţine calificare tip în termen de valabilitate) 
- revalidare / reînnoire calificări de tip pe elicoptere MP 
- revalidare / reînnoire calificări IR(H) pe elicoptere MP 

G. FIE(H)  

  DA NU Obs 

Licenţă şi calificări cel puţin egale cu licenţa / calificările pentru care 
solicită să fie certificat ca examinator 

   

 Calificare PIC pe tipul elicopterului pe care conduce testul de 
îndemânare / verificarea competenţei 
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2. VERIFICAREA CERINŢELOR PENTRU REEMITEREA CERTIFICATULUI 

Examinatorul trebuie să fi condus cel puţin două teste de îndemânare / verificarea competenţei în fiecare 
an al perioadei de certificare. Unul dintre testele conduse în ultimele 12 luni trebuie să fi fost efectuat sub 
supravegherea unui examinator AACR (se verifică existenţa copiei formularului Testului de 
acceptabilitate).  
 
         Solicitantul îndeplineşte cerinţele de recertificare         DA                NU 
 

 

3. REZULTATELE EVALUĂRII CERERII 

 Nume şi prenume Semnătura  

Verificat BRL   
 
 

Propunere: 
 

Limitări: 

Aviz BE 
 

 

  Solicitantul trebuie să: 
- urmeze cursul de pregatire iniţială / 

recurentă  

- susţină Testul de acceptabilitate pentru 
examinatori 

 

4. CURS EXAMINATORI 

                                                                                                                          Pregătire iniţială 
        Atestat de participare  nr.                                    din 
                                                                                                                          Pregătire recurentă 

 

5. DECIZIE FINALĂ 

 
     Emitere certificate              Limitări / 
                                               Observaţii: 
 
     Respingere cerere           Justificare 
 
 

 
              Director DCP ______________                               Data_________________ 
              (Semnătura) 

FIE(H) continuare 

 Calificare FI(H), TRI(H) sau IRI(H), după caz    

 Autorizaţie FE(H), TRE(H) sau IRE(H)    

 Experienţă de zbor pe elicoptere, total = min. 2000 ore    

 Experienţa min. 100 ore, ca instructor, acordată solicitanţilor pentru 
FI(H), TRI(H) sau IRI(H) 

   

 Privilegii:  Conducerea testelor de îndemânare / verificarea competenţei pentru: 
- obţinere / revalidare / reînnoire calificări de instructor de zbor FI(H), TRI(H) sau IRI(H), 

numai SPH 


