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PAC-FCL Partea 3 - Anexa 24 - Examinare practică examinatori pentru membrii 
echipajului de cabină 
Nr. AACR _____________ / ____________ 

 
 

FORMULAR EXAMINARE PRACTICĂ PENTRU 
OBŢINEREA/REVALIDAREA/REÎNNOIREA AUTORIZAŢIEI DE EXAMINATOR 

PENTRU MEMBRII ECHIPAJULUI DE CABINĂ  

 
 

 
 

Numele şi prenumele solicitantului 
                   

Atestat/Lista de calificare/valabilitate 
 

                                  Obținere                Revalidare                  Reînnoire 

 

1. DATELE EXAMINATORULUI AUTORIZAT / INSPECTORULUI SOLICITANT, CARE 
EFECTUEAZĂ EXAMINAREA PRACTICĂ A SOLICITANTULUI  

 
 Nume                                                                  Prenume 
 
 
 Numărul autorizației de examinator                                           valabilă până la data de 
 
  
 Nr. atestatului de membru al echipajului de cabină / 
valabilitate: 
 
sau, după cum este aplicabil 
  
 Nr. Deciziei AACR privind conducerea examinării de către inspectorul AACR                        
 

 

2. DATE PRIVIND EXAMINAREA PRACTICĂ  

 
Locul desfășurării      Tipul verificarii                   Categoria de pregătire 
examinării 
 
Data examinării                                                    Data reexaminării 
 
Numele şi prenumele persoanei examinate  
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3. EXAMINAREA PRACTICĂ  

CONŢINUTUL  ADMIS RESPINS N/A 

A. Verificări preliminare  

1. Asigurarea condițiilor necesare desfășurării examinării 
practice 

   

2. Solicitantul autorizației de examinator pentru membrii 
echipajului de cabină (obținere/revalidare /reînnoire), 
cunoaște prevederile aplicabile conținute în Manualul 
Operațional al operatorului aerian la care se află sub contract  

   

B.  Verificarea cunoștințelor membrului echipajului de cabina supus examinării, de către 
solicitant, trebuie să includă 

1. Disciplinele supuse verificării, conform prevederilor 
Manualului Operațional  

   

2. Alte elemente relevante ale examinării    

C. Briefing-ul persoanei examinate, efectuat de solicitant înainte de începerea examinării 
practice 

1. Scopul examinării practice     

2. Verificarea documentelor necesare, după caz    

3. Modalitatea de desfășurare a examinării practice    

4. Asigurarea unei atmosfere relaxante, evitarea comentariilor 
negative şi a criticilor adresate persoanei examinate 

   

5. Solicitatul acordă persoanei examinate  posibilitatea de a pune 
întrebări în timpul briefing-ului 

   

D.  Participarea persoanei examinate la activitățile desfășurate în timpul examinării practice  

1. Instrucțiunile date persoanei supuse examinării, de către 
solicitant  

   

2. Solicitantul urmărește permanent activitatea desfășurată de 
persoana supusă examinării 

   

3. Solicitantul intervine ori de câte ori se impune, respectând 
procedurile specifice de examinare  

   

4. Utilizarea de către solicitat a facilităților necesare desfășurării 
examinării practice 

   

5. Asigurarea unei atmosfere relaxante, evitarea comentariilor 
negative şi a criticilor adresate persoanei examinate 

   

E. Informarea finală a persoanei supuse examinării (de-briefing) 

1. Modul în care solicitantul evaluează persoana supusă 
examinării și acordă calificativul ADMIS / RESPINS pe 
secțiuni, enunțând motivele nepromovării, dacă este cazul, pe 
formularul de verificare practică prevăzut de Manualul 
Operațional al operatorului 

   

2. Recomandările făcute persoanei supuse examinării de către 
solicitant în scopul evitării și corectării greșelilor acestuia 

   

3. Observații şi informări utile persoanei supuse examinării, 
transmise acestuia de către solicitant. 
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4. REZULTATELE EXAMINĂRII PRACTICE   

 
   Decizia examinatorului: 

  
                                            ADMIS             
                              
 
                                        RESPINS                     
 
          Propunere reexaminare*     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
         

           * Notă: Se admite o singură reexaminare 

 

 
  

Semnătura examinatorului /inspectorului ce conduce examinarea  …………………………… 
 
 

Semnătura solicitantului ………………………….. 
 

 


