
 

 

 
Operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu nr. 20425 

 

________________________________________________________________________ 

Ediţia 3 A88-1                   Februarie 2018 

AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ 
 

PAC FCL Partea 3 - Anexa 88. TMG 

 
 

TEST DE ÎNDEMÂNARE / VERIFICAREA COMPETENŢEI PENTRU LAPL(TMG) / TMG 

LAPL(TMG) / TMG SKILL / PROFICIENCY CHECK  
 

1 
Nume şi prenume solicitant  
Applicant Family name & 
First name 

 
Email 
address 

 
Licenţă nr. 
License no. 

 

2 Detalii despre zbor  /  Flight details 

 
Înmatriculare TMG 
Registration 

 

Aerodrom de plecare 
Departure aerodrome 

 
Aerodrom de sosire 
Destination aerodrom 

 

Timp bloc total 
Total block time 

   

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 

 

 

 
 

TBD 

 
 
 

 

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. 

 
 
 
 
 

TBD 
 
 
 
 
 
 
 

         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.  

 

REZULTAT EXAMINARE: 
RESULT OF EXAMINATION: 

ADMIS 
PASS 

 
PARŢIAL ADMIS 

PARTIALLY ADMIS 
 

RESPINS 
FAIL 

 

ÎNREGISTRARE AACR / ENTITATE CALIFICATĂ                                                                                           
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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. 

 
 


