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PAC-FCL Partea 3 - Anexa 62. F-AltMoC-02 
 

Raport cadru pentru supravegherea unui curs de pregătire 
The oversight of training course standards report 

 
 
Organizația de pregătire aprobată (ATO) 

 
 
Numele ATO 

 

 

 
Număr certificat 

 

 

 
Caracteristicile ATO 

 
 

 

 

Secțiuni 

 

 
I 

 Subcapitole/Capitole ATO 

  Secţiunea I:  Generalități 

Secţiunea II: Cerințe suplimentare pentru ATO care 

furnizează instruire pentru obținerea unei CPL, MPL și 

ATPL și ratingurile asociate acestora și a certificatelor 

Secţiunea III: Cerințe suplimentare pentru ATO care 

furnizează formarea unui anumit tip 

 
AMC1 ORA.GEN.200(b) Sistem de management 

 
                       Mărimea, natura și complexitatea 
activităților 

 
I+II 

 

 
I+II+III 

 

 
                     I+III 

 

 
Complex 

 

  DA   

 
  NU  

 

  
Supravegherea standardelor cursului (se completează, după caz, secțiunea A, secțiunea B sau ambele) 

 

Denumire curs  

 

 
 
 

 
A. Ședință de instruire teoretică 

  

supravegheată nesupravegheată 

  

 

Data 

  
Disciplina teoretică 

 

 
Locația facilității de 
instruire 

 

  
Tema lecției 

 

 
 
Instructor supravegheat 

 

 
Nume  

 
Calificare / Rating 

 
Semnătură  

  

Denumire activitate Verificat Constatări Observații n/a 

F A C I L I T Ă Ț I 

Ref.: ORA.GEN.215, ORA.ATO.305;   

         AMC 1 ORA.GEN.215 (b), AMC 2 ORA.GEN.215 (b) 

Săli de curs adecvate    

Materiale și echipamente demonstrative  

 

   

Spații de birouri instructori 

 

   

C U R S A N Ț I 

Condiții  (Ref.: ORA.ATO.145 (a) & AMC 1 ORA.ATO.145) 

 

Îndeplinire 

condiții 

preliminare 

pentru 

pregătire 

- vârstă     

- certificare medicală     

- licențe/calificări deținute     

- promovare examinare licență pilot 

profesionist 
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(documentat) - cunoștințe teoretice fizică și 

matematică 

    

- cunoștințe teoretice limba engleză     

- credite     

- experiență de zbor, inclusiv recentă     

- testare practică preliminară     

- alte condiții relevante (de menționat)  

……………………………………..... 

    

Participare 

Ref.: ORA.ATO.305 (b), ORA.ATO.230;  

         AMC1 ORA.ATO.230 (a), AMC1 ORA.ATO.230 (b), AMC1 ORA.ATO.300 

Prezența la curs, conform prevederilor manualului de 

pregătire aprobat 

    

Respectarea planificării cursurilor teoretice     

Grad participare activă, interacțiune student-lector     

Feedback instruire     

Înregistrări 

Ref.: ORA.GEN.220, ORA.ATO.120;  

         AMC1 ORA.GEN.220(b), GM1 ORA.GEN.220(b), AMC1 ORA.ATO.120 (a),(b) 

Planificarea cursurilor teoretice     

Condica de clasă     

Detalii ale pregătirii teoretice pentru fiecare student     

Testarea intermediară în vederea evaluării progresului      

Testarea teoretică finală în vederea absolvirii cursului     

Utilizare formulare declarate în documentația aprobată     

Stocare înregistrări asigurând protecția împotriva 

deteriorării, alterării și furtului 

    

 

Denumire activitate 

 

Verificat Constatări Observații n/a 

 

A S I G U R A R E A    I N S T R U I R I I 

 

Personalul de instruire 

 

Ref.: ORA.GEN.200 (a)(4), ORA.GEN.210, ORA.ATO.110, ORA.ATO.210, ORA.ATO.310, FCL.920;  

        AMC1 ORA.ATO.110(b), AMC1 ORA.ATO.110(c), AMC1 ORA.ATO.210, AMC2 ORA.ATO.210, AMC1 FCL.920  

Stabilirea, asumarea și îndeplinirea responsabilităților 

HT și CTKI 

    

Disponibilitatea lectorilor de specialitate pentru cursurile 

aprobate 

    

Rata lector-student (maxim 28 studenți – cursuri aplicate 

pilot profesionist) 

    

Desemnările interne corespunzătoare ale personalului, 

cu îndeplinirea condițiilor regulamentare de desemnare 

    

Evidențe corespunzătoare privind experiența, calificarea 

și pregătirea personalului 

    

Pregătirea internă a lectorilor, asigurând cunoașterea 

adecvată a regulamentelor și a procedurilor relevante 

pentru atribuțiile deținute cât și standardizarea instruirii 

la nivelul ATO 

    

 

Documentația de instruire 

Ref.: ORA.GEN.220, ORA.ATO.125, ORA.ATO.130, ORA.ATO.230;  

         AMC1 ORA.ATO.125, AMC2 ORA.ATO.125, AMC3 ORA.ATO.125, AMC1 ORA.ATO.230(a), AMC1 ORA.ATO.230(b) 

Punerea la dispoziția lectorilor / studenților a manualului 

de instruire și a manualului operațional, în secțiunile 

relevante 

    

Respectarea programului de instruire aprobat în cadrul 

manualului de instruire al ATO conform prevederilor 

FCL/ORA și AMC la FCL/ORA 
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Calitatea programului: ușurință de implementare     

Existența, calitatea și actualitatea literaturii de 

învățământ – notele de curs 

    

Furnizarea de către instructor a materialelor suficient de 

precise și relevante pentru tema lecției 

    

Punerea la dispoziția studenților a documentației de 

instruire adecvate cursului 

    

 
Procesul de instruire 

Ref.: ORA.ATO.305, FCL.920, ORA.GEN.205 

         AMC1 ORA.ATO.300, AMC1 FCL.920, AMC1 ORA.GEN.205, GM1 ORA.GEN.205 

Standardizarea instruirii teoretice la nivelul ATO     

Respectarea planificărilor cursurilor teoretice     

Utilizarea resurselor adecvat obiectivelor instruirii     

Crearea unei atmosfere favorabile învățării – manieră 

predare asertivă, încurajatoare, motivantă 

    

Gestionarea timpului pentru asigurarea obiectivelor 

pregătirii 

    

Prezentare clară, concisă, ilustrativă a noțiunilor     

Încurajarea participării active a cursanților     

Evaluarea însușirii de către cursanți a conceptelor și 

adaptarea predării la nivelul înțelegerii acestora 

    

Pentru activități de instruire subcontractate, definirea 

contractuală clară a proceselor și asigurarea de către 

ATO a conformării activității cu cerințele aplicabile 

    

 

CONCLUZII 

supraveghere 

instruire teoretică 
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B. Ședință de instruire practică în zbor pe aeronavă / FSTD 

 

supravegheată nesupravegheată 

  

 

Data 

 
Începutul informării  (al 
briefing-ului) 

 

 
Baza de 
operare  

 

Aerodrom de decolare / 
aerodrom de aterizare 

 Începutul sesiunii      (al 
exercițiului de zbor) 

 
 

Locația FSTD 

 Sfârşitul sesiunii       (al 
exercițiului de zbor) 

 

Numărul sesiunii și tema 
exercițiului de zbor 

 Sfârşitul informării    (al 
debriefing-ului) 

 

Tip aeronavă / 
FSTD 

 Înmatriculare aeronavă / FSTD 

 

 
Instructor 
supravegheat 

 

 
Nume 

  
Licență, incluzând calificări relevante deținute 

 
Semnătură  

 
 
 

  
 
 
 Denumire activitate Verificat Constatări Observații n/a 

F A C I L I T Ă Ț I 

Ref.: ORA.GEN.215, ORA.ATO.140, ORA.ATO.135;   

         AMC 1 ORA.GEN.215 (a), AMC 2 ORA.GEN.215 (a), AMC1 ORA.ATO.140, AMC1 ORA.ATO.135 

Dotări/caracteristici ale aerodromurilor/bazelor de 

operare adecvate aeronavelor utilizate și manevrelor 

caracteristice instruirii aprobate 

    

Adecvarea aeronavei/FSTD la cursul de pregătire 

 

    

Documentația 

corespunzăto

are a 

aeronavei 

- certificat înmatriculare     

- certificat de navigabilitate     

- certificat de evaluare a 

navigabilității (ARC) 

    

- contract privind managementul 

continuității navigabilității (CAMO) 

    

- contract asigurare terți     

- contract utilizare, după caz     

Condiții 

utilizare FSTD 

- concordanță între specificațiile 

FSTD și programul de pregătire 

    

- respectarea de către FSTD a 

cerințelor FCL relevante 

    

- pentru FFS, reprezentarea 

adecvată a tipului de aeronavă 

relevant 

    

- monitorizarea de către ATO a 

schimbărilor FSTD cu asigurarea 

neafectării gradului de adecvare al 

programului de pregătire 

    

Spații/materiale/documentație adecvate pentru 

planificare zbor, briefing, debriefing, înregistrarea 

instruirii 

    

Spații corespunzătoare odihnei cursanților și 

instructorilor, când particularitățile sarcinilor aferente 

instruirii o impun 
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Denumire activitate 

     

 

Verificat 

 

Constatări 

 

Observații 

 

n/a 

 

C U R S A N Ț I 

 

Condiții 

Ref.: ORA.ATO.145 (a);   

         AMC 1 ORA.ATO.145 

Îndepli

nire 

condiții 

prelimi

nare 

pentru 

pregăti

re 

(docum

entat) 

 

- vârstă     

- certificare medicală     

- licențe/calificări deținute     

- promovare examinare licență pilot 

profesionist 

    

- cunoștințe teoretice fizică și matematică     

- cunoștințe teoretice limba engleză     

- credite     

- experiență de zbor, inclusiv recentă     

- testare practică preliminară     

- alte condiții relevante (de menționat)  

……………………………………..... 

    

Înregistrări 

Ref.: ORA.GEN.220, ORA.ATO.120;  

         AMC1 ORA.GEN.220(b), GM1 ORA.GEN.220(b), AMC1 ORA.ATO.120 (a),(b) 

Planificarea la zbor     

Consemnarea executării exercițiilor de zbor în 

documentația ATO 

    

Consemnarea executării exercițiilor de zbor în carnetul 

de zbor al cursantului 

    

Detalii ale pregătirii practice pentru fiecare student     

Testarea intermediară în vederea evaluării progresului      

Relevanța și eficacitatea sistemului de urmărire a 

progresului – rapoarte de evaluare periodice 

    

Existența unui sistem de feedback     

Testarea practică finală în vederea absolvirii cursului     

Utilizare formulare declarate în documentația aprobată     

Stocare înregistrări asigurând protecția împotriva 

deteriorării, alterării și furtului 

    

 

A S I G U R A R E A    I N S T R U I R I I 

 

Personalul de instruire 

Ref.: ORA.GEN.200 (a)(4), ORA.GEN.210, ORA.ATO.110, ORA.ATO.210, FCL.920;  

        AMC1 ORA.ATO.110(b), AMC1 ORA.ATO.210, AMC2 ORA.ATO.210, AMC1 FCL.920  

Stabilirea, asumarea și îndeplinirea responsabilităților 

HT și CFI 

    

Disponibilitatea instructorilor calificați pentru cursurile 

aprobate 

    

Rata instructor-studenți (maxim 6 studenți/instructor – 

cursuri pilot profesionist) 

    

Desemnările interne corespunzătoare ale 

personalului, cu îndeplinirea condițiilor regulamentare 

de desemnare 

    

Evidențe corespunzătoare privind experiența, 

calificarea și pregătirea profesională personalului – 

dosar individual incluzând licență, certificat medical, 

certificat radiotelefonie în termen de valabilitate 

    

Pregătirea internă a instructorilor, asigurând 

cunoașterea adecvată a regulamentelor și a 

procedurilor relevante pentru atribuțiile deținute cât și 

standardizarea instruirii practice la nivelul ATO 
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Denumire activitate 

 

 

Verificat 

 

Constatări 

 

Observații 

 

n/a 

 
Documentația de instruire 

 
Ref.: ORA.GEN.220, ORA.ATO.125, ORA.ATO.130, ORA.ATO.225, ORA.ATO.230; 

         AMC1 ORA.ATO.125, AMC2 ORA.ATO.125, AMC3 ORA.ATO.125, AMC1 ORA.ATO.230(a), AMC1 ORA.ATO.230(b) 

Punerea la dispoziția lectorilor / studenților a 

manualului de instruire și a manualului operațional, în 

secțiunile relevante 

    

Respectarea programului de instruire aprobat în cadrul 

manualului de instruire al ATO conform prevederilor 

FCL/ORA și AMC la FCL/ORA 

    

Calitatea programului: ușurință de implementare     

Punerea la dispoziția studenților a documentației de 

instruire adecvate cursului 

    

 
Procesul de instruire 

 
Ref.: FCL.920, ORA.GEN.205, Apendicele 3,6 la Partea FCL, ORA.ATO.130 (d) 

         AMC1 FCL.920, AMC1 ORA.GEN.205, GM1 ORA.GEN.205 

Standardizarea instruirii practice la nivelul ATO 

 

    

Respectarea planificării la zbor 

 

    

Respectarea limitărilor privind timpul de zbor și a 

cerințelor privind timpul de odihnă minim între 

sesiunile de instruire 

    

Utilizarea resurselor adecvat obiectivelor instruirii 

 

    

Crearea unei atmosfere favorabile învățării – manieră 

de instruire asertivă, încurajatoare, motivantă 

    

Gestionarea timpului pentru asigurarea obiectivelor 

pregătirii 

    

Pregătirea zborului - conducerea corespunzătoare a 

briefing-ului și stimularea participării active a 

cursantului 

    

Particularizarea instruirii potrivit personalității 

cursantului 

    

Eficiența metodelor de instruire, facilitarea învățării pe 

parcursul desfășurării exercițiului de zbor 

    

Analiza zborului – debriefing, evaluarea ședinței de 

instruire și monitorizarea progresului cursantului 

    

Pentru activități de instruire subcontractate, definirea 

contractuală clară a proceselor și asigurarea de către 

ATO a conformării activității cu cerințele aplicabile 

    

 
 
CONCLUZII 
supravegh
ere 
instruire 
practică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspector AACR  

 
Nume 

 
Funcție / calificare relevantă 

 

 
Data 

 

 

 
Semnătură 

    

 


