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PAC FCL Partea 3 - Anexa 74. BPL 

 
 

TEST DE ÎNDEMÂNARE / VERIFICAREA COMPETENŢEI PENTRU LAPL(B) / BPL 

LAPL(B) / BPL SKILL / PROFICIENCY CHECK  
 

1 
Nume şi prenume solicitant  
Applicant Family name & 
First name 

 
Licenţă nr. 
License no. 

 

2 Detalii despre zbor  /  Flight details 

Balon clasă / tip  
Balloon class / type 

 
Înmatriculare 
Registration 

 

Aerodrom de plecare 
Departure aerodrome 

 
Aerodrom de sosire 
Destination aerodrom 

 

Timp bloc total 
Total block time 

 
Număr de lansări 
Number of launches 

 

3 
Rezultatul testului 
Result of Test   

Admis 
Pass 

 
Respins 

Fail 
 

Parţial Admis 
Partial Pass 

 

4 Observaţii / Remarks: 

 

 

 

Locul şi data 
Location and date 

 
FE - Tip şi nr. Licenţă  
FE - Licence Type&No. 

 

Numele FE, cu majuscule 
Name of examiner, in capitals 

 
Semnătura FE  
Signature of FE 

 

 
 

5 
MANEVRE şi PROCEDURI  

MANEVERS and PROCEDURES 

Notare test 
Test notation 

Admis 
Pass 

P 
Admis după repetare 

Pass after repetition 
R 

Respins 

Faill 
F 

Neefectuat 
Not performed 

/ 

SECŢIUNEA 1 - OPERAŢIUNI ÎNAINTE DE ZBOR, GONFLAREA ŞI DECOLAREA 

SECTION 1 - PRE-FLIGHT OPERATIONS, INFLATION AND TAKE-OFF 

Semnătură FE / FE Signature: 

 

Utilizarea checklist-ului, abilităţile de pilot (controlul balonului folosind repere vizuale exterioare), atenţia distributivă. 
Se aplică în toate secțiunile. / Use of checklist, airmanship (control of balloon by external visual reference), look-out. 
Apply in all sections 

 

a 
 Documentare înainte de zbor, planificarea zborului, informare NOTAM şi meteo / Pre-flight 
documentation, flight planning, NOTAM and weather briefing 

 

b  Inspecţia şi întreţinerea balonului / Balloon inspection and servicing  

c  Calculul încărcării / Load calculation  

d 
 Organizarea personalului, informarea echipajului și a pasagerilor / Crowd control, crew and 
passenger briefings 

 

e  Asamblarea elementelor componente şi întinderea anvelopei / Assembly and layout  

f  Gonflarea şi proceduri înainte de decolare / Inflation and pre-take-off procedures  

g  Decolarea / Take-off  

h  Legătura cu ATC (dacă este cazul) / ATC compliance (if applicable)  

SECŢIUNEA 2 - PROCEDURI GENERALE DE ZBOR 

SECTION 2 - GENERAL AIRWORK 

Semnătură FE 
/ FE Signature:  

a  Urcarea până la nivelul de zbor orizontal / Climb to level flight  

b  Zborul la orizontală / Level flight  

c  Coborârea până la nivelul de zbor orizontal / Descent to level flight  

d  Operarea la înălţimi mici / Operating at low level  

e  Legătura cu ATC (dacă este cazul) / ATC compliance (if applicable)  

SECŢIUNEA 3 – PROCEDURI AFERENTE ZBORULUI PE RUTĂ 

SECTION 3 - EN-ROUTE PROCEDURES 

Semnătură FE 
/ FE Signature:  

ÎNREGISTRARE AACR / ENTITATE CALIFICATĂ                                                                                           
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a  Navigaţia estimată şi citirea hărţii / Dead reckoning and map reading  

b  Marcarea poziţiei şi timpului / Marking positions and time  

c  Orientarea şi structura spaţiului aerian / Orientation and airspace structure  

d  Menţinerea altitudinii / Maintenance of altitude  

e 
 Gestionarea combustibilului – pentru aer cald / Fuel management – for hot air  

 Gestionarea încărcării - pentru gaz / Ballast management - for gas  

f  Comunicarea cu echipa de recuperare / Communication with retrieve crew  

g  Legătura cu ATC / ATC compliance  

SECŢIUNEA 4 – PROCEDURI DE APROPIERE ŞI ATERIZARE 

SECTION 4 - APPROACH AND LANDING PROCEDURES  

Semnătură FE /  
FE Signature: 

 

a 
 Apropierea de la înălţime mică, ratarea şi decolarea în continuare / Approach from low level, missed 
approach and fly on 

 

b 
 Apropierea de la înălţime mare, ratarea şi decolarea în continuare / Approach from high level, 
missed approach and fly on 

 

c  Verificări înainte de aterizare / Pre-landing checks  

d  Informarea pasagerilor înainte de aterizare / Passenger pre-landing briefing  

e  Alegerea terenului de aterizare / Selection of landing field  

f  Aterizarea, târârea pe sol şi degonflarea / Landing, dragging and deflation  

g  Legătura cu ATC (dacă este cazul) / ATC compliance (if applicable)  

h  Acţiuni după zbor / Actions after flight  

SECŢIUNEA 5 - PROCEDURI ANORMALE ȘI DE URGENȚĂ 

SECTION 5 - ABNORMAL AND EMERGENCY PROCEDURES  

Semnătură FE /  
FE Signature: 

 

a 

 Simulare incendiu la sol şi în aer – pentru aer cald / 
 Simulated fire on the ground and in the air – for hot-air 

 

 Simulare închidere apendix în timpul decolării şi urcării - pentru gaz / 
Simulated closed appendix during take-off and climb – for gas 

 

b 

 Simulare defectare flacără de veghe şi arzător – pentru aer cald /  
 Simulated pilot light and burner failures - for hot-air 

 

 Simulare cedare paraşută sau valvă - pentru gaz / 
 Simulated parachute or valve failure – for gas 

 

c 
 Alte proceduri anormale și de urgență, astfel cum sunt prezentate în manualul de zbor 
corespunzător / Other abnormal and emergency procedures as outlined in the appropriate flight 
manual 

 

d  Întrebări orale / Oral questions  
 
 

Declar pe propria răspundere am primit de la solicitant, conform FCL.1030 (b)(3)(i) informaţii cu privire la pregătirea şi 
experienţa acestuia şi am constatat că este eligibil pentru verificarea practică solicitată. 
I hereby confirm receiving the relevant information from the applicant regarding his/her experience and instruction, and 
found the applicant being eligible, in accordance with FCL.1030 (b)(3)(i), for the conduct of the requested skill test or 
proficiency check. 
      Semnătura FE / Signature of FE ……………………………………….. 
 

6 
Numele examinatului 

Applicant Family name and First name 
 

Semnătura 
Signature 

 

Am luat cunoştinţă de rezultatul testului. / I am aware of the test results. 

 

 
 

         ADDITIONAL DECLARATION FOR NON-ROMANIAN EXAMINERS: 
                                                                   -   in accordance with FCL.1030(b)(3)(iv)  - 
 
I hereby declare that I, …………………………………………………………….…………..……, have reviewed and applied the 
relevant national procedures and requirements of the applicant’s competent authority contained in version ……….………… 
of the Examiner Differences Document published by EASA.  
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REZULTAT EXAMINARE: 
RESULT OF EXAMINATION: 

ADMIS 
PASS 

 
PARŢIAL ADMIS 

PARTIALLY ADMIS 
 

RESPINS 
FAIL 

 

Nr. Licenţă EXAMINATOR (FE) 
EXAMINER (FE) Licence No. 

Nr.Certificat/Autorizaţie EXAMINATOR (FE) 
EXAMINER (FE) Certificate/Authorization No. 
 

Signature of examiner:     Date:  

Family name and First name of examiner, in capitals: 

 
Note referitoare la promovare / Pass marks 

FCL.125(c); FCL.235(c):    

1. Testul de îndemânare se împarte în diferite secțiuni, reprezentând toate fazele de zbor corespunzătoare categoriei de 
aeronave pe care se efectuează zborul. / The skill test shall be divided into different sections, representing all the different 
phases of flight appropriate to the category of aircraft flown. 

2. Nepromovarea oricărui element al unei secțiuni conduce la nepromovarea întregii secțiuni. În cazul în care nu 
promovează o singură secțiune, candidatul repetă examenul doar pentru secțiunea respectivă. Nepromovarea a mai mult 
de o secțiune duce la nepromovarea întregului test. / Failure in any item of a section will cause the applicant to fail the 
entire section. If the applicant fails only 1 section, he/she shall repeat only that section. Failure in more than 1 section will 
cause the applicant to fail the entire test 

3. Dacă testul trebuie repetat în conformitate cu punctul 2, nepromovarea oricărei secțiuni, inclusiv a celor promovate cu 
ocazia unei încercări anterioare, duce la respingerea candidatului la întregul test. / When the test needs to be repeated in 
accordance with (2), failure in any section, including those that have been passed on a previous attempt, will cause the 
applicant to fail the entire test. 

4. Dacă nu se promovează toate secțiunile testului din două încercări este necesară o pregătire suplimentară. / Failure to 
achieve a pass in all sections of the test in 2 attempts will require further training. 

 
 


