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Proiect de
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din […]
privind cerinţele referitoare la personal

COMISIA EUROPEANĂ,
având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului
din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei
Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE a
Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 şi a Directivei 2004/36/CE2, astfel cum a
fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1108 al Parlamentului European şi al Consiliului
din 21 octombrie 20093 (denumit în continuare „regulamentul de bază”), în special articolul 7
întrucât:
(1)

Regulamentul de bază stabileşte cerinţele esenţiale comune pentru a se atinge un nivel
înalt şi unitar de siguranţă a aviaţiei civile şi de protecţie a mediului înconjurător;
regulamentul prevede adoptarea de către Comisie a normelor necesare de punere în
aplicare; înfiinţează „Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei” (denumită în
continuare „agenţia”), care să sprijine Comisia în elaborarea normelor de punere în
aplicare.

(2)

Este necesar să se adopte cerinţe tehnice şi proceduri administrative privind eliberarea
licenţelor pentru piloţi, care fac obiectul regulamentului de bază; astfel de cerinţe şi
proceduri trebuie să specifice condiţiile de eliberare, menţinere, modificare,
suspendare sau revocare a licenţelor şi certificatelor corespunzătoare.

(3)

La adoptarea măsurilor pentru punerea în aplicare a cerinţelor comune esenţiale în
materie de eliberare a licenţei de pilot, Comisia trebuie să se preocupe ca acestea să
reflecte stadiul actual al tehnologiei, inclusiv cele mai bune practici, precum şi
progresul ştiinţific şi tehnic în domeniul pregătirii piloţilor.

(4)

Nevoia de a asigura uniformitatea în aplicarea cerinţelor comune privind eliberarea
licenţelor pentru piloţi impune ca procedurile comune să fie respectate de către
autorităţile competente din statele membre şi, dacă este cazul, agenţia evaluează
conformitatea cu aceste cerinţe; agenţia trebuie să elaboreze mijloace acceptabile de
punere în conformitate şi îndrumări pentru a favoriza uniformitatea necesară în
reglementare.

(5)

Este necesar să se permită o tranziţie flexibilă către noul cadru de reglementare al
agenţiei, asigurându-se menţinerea unui nivel ridicat şi unitar al siguranţei în aviaţia
civilă comunitară; este necesar să se asigure timp suficient pentru ca industria
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JO L 309, 24.11.2009, p.51.
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aeronautică şi administraţiile statelor membre să se adapteze acestui nou cadru şi să
recunoască menţinerea valabilităţii certificărilor eliberate înainte de intrarea în vigoare
a prezentului regulament, în conformitate cu articolul 69 din regulamentul de bază.
(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament se bazează pe conţinutul avizului emis de
agenţie în conformitate cu articolele 17 alineatul (2) litera (b) şi 19 alineatul (1) din
regulamentul de bază.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului
Agenţiei Europene de Siguranţă a Aviaţiei, creat în temeiul articolului 54 alineatul (3)
din regulamentul de bază,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
Articolul 1
Obiectul şi domeniul de aplicare
Prezentul regulament stabileşte cerinţele tehnice comune privind:
1.

eliberarea licenţelor, pregătirea şi testarea piloţilor implicaţi în operarea aeronavelor
prevăzute la articolul 4 alineatul (1) literele (b) şi (c) din regulamentul de bază;

2.

certificarea personalului însărcinat cu asigurarea pregătirii practice de zbor pe
aeronave sau pe echipamente sintetice pentru instruire în zbor şi cu evaluarea
competenţelor piloţilor.

3.

eliberarea licenţelor, pregătirea şi testarea piloţilor aeronavelor menţionate la literele
(a) punctul (ii), (d) şi (h) din anexa II la regulamentul de bază, în cazul în care sunt
folosite în transportul aerian comercial.
Articolul 2
Definiţii

În sensul prezentului Regulament:

RO

1.

„Anexa 1 OACI” înseamnă Anexa 1 la Convenţia privind aviaţia civilă
internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944;

2.

„JAA” înseamnă Autorităţile aeronautice comune;

3.

„Licenţă de pilot aeronave uşoare (LAPL)” înseamnă licenţa de pilot de agrement,
aşa cum se prevede la articolul 7 din regulamentul de bază;

4.

„Partea 21” înseamnă anexa la Regulamentul (CE) nr. 1702/2003 al Comisiei din
24 septembrie 2003 de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea
pentru navigabilitate şi mediu a aeronavelor şi a produselor, reperelor şi
dispozitivelor, precum şi certificarea companiilor de proiectare şi producţie;

5.

„Partea AR” înseamnă normele de punere în aplicare a regulamentului de bază care
stabilesc cerinţe cu privire la autorităţile competente;

6.

„Partea OR” înseamnă normele de punere în aplicare a regulamentului de bază care
stabilesc cerinţe cu privire la întreprinderi.
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Articolul 3
Eliberarea licenţelor de pilot
Personalul menţionat la articolul 1 este calificat în conformitate cu prevederile de la anexa I la
prezentul regulament, denumită în continuare partea FCL.
Articolul 4
Licenţe de pilot naţionale
1.

Licenţele de pilot naţionale, inclusiv toate calificările asociate, certificatele,
autorizaţiile eliberate sau recunoscute de un stat membru, cu respectarea cerinţelor şi
procedurilor JAA anterioare intrării în vigoare a prezentului regulament, se consideră
eliberate în conformitate cu prezentul regulament.

2.

La data aplicării dispoziţiilor părţii FCL referitoare la acest subiect, în conformitate
cu articolul 10, titularilor unei licenţe de pilot naţionale, inclusiv a oricăror calificări
asociate, certificate, autorizaţii li se convertesc licenţele de pilot naţionale în licenţe
şi calificări asociate sau certificate conforme cu partea FCL de către autoritatea
competentă a statului membru care a eliberat licenţa naţională.

3.

Licenţele de pilot naţionale, inclusiv orice calificări asociate, certificate, autorizaţii:

4.

5.

RO

(a)

pentru avioane şi elicoptere, se convertesc în licenţe şi calificări asociate sau
certificate conforme cu partea FCL cu respectarea dispoziţiilor de la anexa II la
prezentul regulament.

(b)

pentru alte categorii de aeronave, se convertesc în licenţe şi calificări asociate
sau certificate conforme cu partea FCL cu respectarea principiilor prevăzute
într-un raport de conversie.

Raportul de conversie menţionat la punctul 3 litera (b):
(a)

este elaborat de autoritatea competentă a statului membru care a eliberat licenţa
de pilot naţională, inclusiv orice calificări asociate, certificate, şi omologate de
agenţie;

(b)

descrie reglementările naţionale pe baza cărora s-au emis licenţele naţionale de
pilot;

(c)

descrie gama de privilegii care s-au acordat piloţilor;

(d)

precizează pentru care dintre cerinţele în conformitate cu partea FCL se acordă
credite;

(e)

precizează limitările care pot fi incluse în licenţele şi calificările asociate sau
certificatele conforme cu partea FCL şi care dintre cerinţe trebuie îndeplinite
de către pilot, astfel încât respectivele limitări să fie înlăturate;

(f)

include copii ale tuturor documentelor necesare pentru dovedirea elementelor
de mai sus, inclusiv copii ale cerinţelor şi procedurilor naţionale relevante.

Gama de privilegii acordate piloţilor ale căror licenţe naţionale de pilot, inclusiv
calificările asociate, certificatele se transformă în licenţe şi calificări asociate sau
certificate în conformitate cu partea FCL, trebuie cel puţin să acopere gama de
activităţi pe care piloţii le desfăşoară la data intrării în vigoare a prezentului
regulament, cu condiţia ca nivelul de siguranţă să nu fie afectat.
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6.

Fără a aduce atingere paragrafelor (1) şi (3) litera (a), titularilor unei calificări de
instructor pentru calificarea de clasă sau a unei autorizări de examinator care deţin
privilegii pentru avioane complexe de înaltă performanţă cu un singur pilot li se
convertesc respectivele privilegii într-o calificare de instructor pentru calificarea de
tip sau autorizare de examinator pentru avioane cu un singur pilot.
Articolul 5
Piloţi de încercare

1.

Fără a aduce atingere articolului 4, piloţilor care, la data intrării în vigoare a
prezentului regulament, efectuează zboruri de încercare de categoria 1 şi 2, aşa cum
sunt definite în partea 21, sau asigură pregătirea în zbor a piloţilor de încercare, li se
convertesc calificările de piloţi de încercare naţionale în calificări de piloţi de
încercare conforme cu partea FCL şi, dacă este cazul, în certificate de instructor
pentru probe de zbor de către autoritatea competentă a statului membru care a
eliberat calificările naţionale de pilot de încercare.

2.

Conversia se efectuează cu respectarea principiilor unui raport de conversie care se
conformează cerinţelor de la articolul 4 alineatele (4) şi (5), la data aplicării
dispoziţiilor corespunzătoare ale părţii FCL, în conformitate cu articolul 10.
Articolul 6
Mecanici naviganţi

1.

Titularii de licenţe de mecanic navigant, inclusiv de orice calificări asociate,
certificate, autorizaţii eliberate în conformitate cu anexa 1 OACI care doresc să li se
convertească licenţele naţionale de mecanic navigant în licenţe de mecanic navigant
şi calificări asociate sau certificate conforme cu partea FCL înaintează o cerere către
autoritatea statului membru care a eliberat licenţele naţionale de mecanic navigant.

2.

Licenţele naţionale de mecanic navigant, inclusiv de orice calificări asociate,
certificate, autorizaţii pot fi convertite în licenţe de mecanic navigant şi calificări
asociate sau certificate conforme cu partea FCL cu respectarea unui raport de
conversie în conformitate cu cerinţele de la articolul 4 alineatele (4) şi (5) şi, dacă
solicitantul doreşte să ceară o licenţă de pilot de linie de transport aerian (ATPL)
pentru avioane, cu dispoziţiile privind acordarea de credite de la punctul FCL.510.A
litera (c) punctul (2) din partea FCL.
Articolul 7
Licenţe eliberate în ţări terţe
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1.

Fără a aduce atingere articolului 1, statele membre pot recunoaşte licenţe, inclusiv
orice calificări asociate, certificate, autorizaţii şi certificate medicale eliberate de
către sau în numele unor ţări terţe în conformitate cu dispoziţiile de la anexa III la
prezentul regulament.

2.

Solicitanţii unor licenţe şi calificări asociate sau certificate conforme cu partea FCL
care sunt deja titularii unei licenţe echivalente eliberate cu respectarea anexei 1
OACI într-o ţară terţă trebuie să îndeplinească toate cerinţele părţii FCL, dar
cerinţele privind durata cursurilor, numărul de lecţii şi a numărul de ore de pregătire
specifică pot fi reduse.
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Creditele acordate solicitantului se decid de către autoritatea competentă a statului membru
către care pilotul înaintează cererea pe baza unei recomandări a unei organizaţii de formare
omologate.
3.

Titularii unei ATPL eliberate de sau în numele unei ţări terţe în conformitate cu
anexa 1 OACI care îndeplinesc cerinţele privind experienţa pentru eliberarea unei
ATPL în categoria de aeronave relevantă stabilită în capitolul F al părţii FCL pot fi
creditaţi integral cu obligaţia de a participa la un curs de pregătire anterior
participării la examenele teoretice şi la testul de îndemânare, dacă licenţa eliberată
într-o ţară terţă conţine o calificare de tip validă pentru aeronava care urmează a fi
folosită pentru testul de îndemânare ATPL.

4.

Calificările de tip pe avioane sau elicoptere pot fi eliberate titularilor de licenţe
conforme cu partea FCL şi de calificări asociate sau certificate care îndeplinesc
cerinţele pentru eliberarea acelor calificări eliberate de o ţară terţă.

Aceste calificări se limitează la aeronavele înmatriculate în respectiva ţară terţă.
Această limitare poate fi înlăturată dacă un pilot îndeplineşte cerinţele prevăzute la alineatul
C.1 din anexa III la prezentul regulament.
Articolul 8
Credit pentru pregătire
1.

Pregătirea începută anterior intrării în vigoare a prezentului regulament în
conformitate cu cerinţele şi procedurile JAA se creditează integral în scopul eliberării
de licenţe şi calificări asociate sau certificate conforme cu partea FCL, cu condiţia ca
pregătirea şi testarea să se efectueze anterior (4 ani de la data intrării în vigoare a
prezentului regulament).

2.

Pregătirea începută anterior intrării în vigoare a prezentului regulament în
conformitate cu anexa I OACI poate fi creditată în vederea eliberării de licenţe şi
calificări asociate sau certificate conforme cu partea FCL pe baza unui raport de
credit elaborat de autoritatea competentă şi aprobat de agenţie.

Raportul descrie domeniul de pregătire, precizează pentru care dintre cerinţele în conformitate
cu partea FCL se acordă credit şi, dacă este cazul, care sunt cerinţele pe care solicitanţii
trebuie să le îndeplinească pentru a li se elibera licenţe şi calificări asociate sau certificate în
conformitate cu partea FCL.
Raportul cuprinde copii ale tuturor documentelor necesare pentru a dovedi domeniul de
pregătire şi ale reglementărilor şi procedurilor naţionale în conformitate cu care s-a început
pregătirea.
Articolul 9
Credit pentru serviciul militar

RO

1.

Membrii echipajelor militare de zbor care doresc să obţină licenţe şi calificări
asociate sau certificate conforme cu partea FCL le solicită de la autoritatea
competentă a statului membru în serviciul căruia se află.

2.

Cunoştinţele, experienţa şi aptitudinile acumulate pe durata serviciului militar vor
servi drept credite pentru cerinţele relevante prevăzute în partea FCL, în conformitate

6

RO

REV 06.09.2011
cu principiile unui raport de creditare elaborat de către autoritatea competentă şi
aprobat de agenţie.
Raportul de credit:
(a)

descrie normele naţionale pe baza cărora s-au emis licenţele militare,
certificatele, autorizaţiile şi/sau calificările;

(b)

descrie gama de privilegii acordate piloţilor;

(c)

precizează pentru care dintre cerinţele în conformitate cu partea FCL se acordă
credite;

(d)

precizează ce limitări care pot fi incluse în licenţele şi calificările asociate sau
certificatele conforme cu partea FCL şi care dintre cerinţe trebuie îndeplinite
de către piloţi, astfel încât respectivele limitări să fie înlăturate;

(e)

include copii ale tuturor documentelor necesare pentru dovedirea elementelor
de mai sus, însoţite de copii ale cerinţelor şi procedurilor naţionale relevante.
Articolul 10
Intrarea în vigoare şi aplicabilitatea

1.

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene şi se aplică de la data de 8 aprilie 2012.

2.

Prin derogare de la dispoziţiile paragrafului 1, statele membre au posibilitatea de a
alege să nu aplice următoarele dispoziţii ale părţii FCL până (la 3 ani după intrarea
în vigoare a prezentului regulament):

3.

(a)

dispoziţiile cu privire la licenţe şi calificările asociate sau certificatele de piloţi
pe aeronave cu decolare-aterizare verticală, dirijabile, baloane şi planoare;

(b)

dispoziţiile de la capitolul B (LAPL) şi secţiunea 2 (LAFI), secţiunea 8 (MCCI),
în cazul elicopterelor, secţiunea 10 (instructor zbor în munţi) şi secţiunea 11 (
pilot instructor de încercare) din capitolul J;

(c)

dispoziţiile alineatelor FCL.800 (calificare de zbor acrobatic), FCL.805
(calificare de tractare planor şi de tractare de bannere), FCL.815 (calificare
de zbor în munţi) şi FCL.820 (calificare de pilot de încercare).

Prin derogare de la dispoziţiile articolului 4 alineatul (2), statele membre au
posibilitatea de a alege să nu convertească licenţele lor naţionale pentru avion şi
elicopter până (la 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament).

Prezentul regulament intră în vigoare în a […] zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele
membre.
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Adoptat la Bruxelles, […]

Pentru Comisie
[…]
Membru al Comisiei
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ANEXA I
LA REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE
PARTEA FCL
CAPITOLUL A
CERINŢE GENERALE
FCL.001

Autoritatea competentă

În sensul prezentei părţi, autoritatea competentă este o autoritate desemnată de statul membru căreia
o persoană îi înaintează o cerere de eliberare a licenţei de pilot sau a calificărilor asociate sau a
certificatelor.
FCL.005

Domeniul de aplicare

Această parte stabileşte cerinţele în vederea eliberării licenţelor de pilot şi calificărilor asociate şi a
certificatelor şi condiţiile de valabilitate şi utilizare a acestora.
FCL.010

Definiţii

În sensul prezentei părţi, se aplică următoarele definiţii:
„Abilităţi de zbor (Airmanship)” înseamnă utilizarea coerentă a bunei judecăţi şi a cunoştinţelor
bine fundamentate, a competenţelor şi a atitudinilor pentru atingerea obiectivelor zborului.
„Aeronavă cu decolare-aterizare verticală” înseamnă orice aeronavă care îşi obţine portanţa pe
verticală şi propulsia/portanţa în zbor cu ajutorul mai multor elici cu geometrie variabilă sau
motoare/dispozitive propulsoare ataşate sau încorporate în fuzelaj sau în aripi.
„Aeronavă cu un singur pilot” înseamnă o aeronavă certificată pentru operarea de către un singur
pilot.
„Aeronavă multipilot”:
pentru avioane, înseamnă avioane certificate pentru operare cu un echipaj minim de cel
puţin 2 piloţi;
pentru elicoptere, dirijabile şi aeronave cu decolare-aterizare verticală, înseamnă un tip de
aeronavă care se pilotează cu un copilot, conform specificaţiilor din manualul de zbor sau
certificatului de operator aerian sau un document echivalent.
„Aeronavă” înseamnă orice aparat care se poate susţine în atmosferă datorită reacţiilor aerului,
altele decât reacţiile aerului asupra suprafeţei pământului.
„Alte echipamente de pregătire (Other Training Devices - OTD)” înseamnă ajutoare de pregătire
profesională, altele decât simulatoarele de zbor, echipamentele de pregătire pentru zbor sau
echipamentele de pregătire pentru procedurile de zbor şi navigaţie, care asigură mijloace de
antrenament pentru care nu este necesar un post de pilotaj complet.
„Ameninţare” înseamnă evenimente sau erori care au loc fără influenţa echipajului de zbor, măresc
complexitatea operaţională şi care trebuie soluţionate pentru păstrarea marjei de siguranţă.
„Avion care se pilotează cu un copilot” înseamnă un tip de avion care se pilotează cu un copilot,
conform specificaţiilor din manualul de zbor sau certificatului de operator aerian.
„Avion” înseamnă o aeronavă motorizată cu aripă fixă mai grea decât aerul, care este susţinută în
zbor de reacţia dinamică a aerului asupra aripilor sale.
„Balon” înseamnă o aeronavă mai uşoară decât aerul, fără motor şi care susţine zborul prin folosirea
fie a gazului, fie a unui arzător aeropurtat. In sensul prezentei părţi, un dirijabil cu aer cald, deşi este
motorizat, este considerat un balon.
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„Categorie de aeronave” înseamnă o categorizare a aeronavelor în funcţie de caracteristicile de bază
specificate, de exemplu avion, aeronavă cu decolare-aterizare verticală, elicopter, dirijabil, planor,
balon liber.
„Clasă de avioane” înseamnă categorizarea avioanelor cu un sigur pilot care nu necesită o calificare
de tip.
„Clasă de baloane” înseamnă o categorizare a baloanelor care ţine seama de mijloacele de ridicare
folosite pentru susţinerea zborului.
„Competenţă” înseamnă o combinaţie de abilităţi, cunoştinţe şi atitudine necesare pentru a executa
o sarcină la standardul prevăzut.
„Cooperare în echipaj multiplu” (Multi-crew cooperation - MCC) înseamnă funcţionarea
echipajului de zbor ca o echipă ai cărei membri colaborează conduşi de pilotul comandant.
„Copilot suplimentar pentru rută” înseamnă un pilot care îl eliberează pe pilot de sarcinile sale la
comenzile de zbor pe durata fazei de croazieră a unui zbor pe avioane multipilot superioare FL 200.
„Copilot” înseamnă un pilot care operează pe un alt post decât acela de pilot comandant pe o
aeronavă care necesită mai mult de un pilot, dar cu excepţia unui pilot care se află la bord doar
pentru a fi instruit în zbor pentru o licenţă sau calificare.
„Credit” înseamnă recunoaşterea experienţei şi calificărilor anterioare.
„Criterii de performanţă” înseamnă o simplă declaraţie de evaluare în ceea ce priveşte rezultatul
necesar al unui element de competenţă şi o descriere a criteriilor folosite în evaluarea gradului de
atingere a nivelului de performanţă necesar.
„Dirijabil” înseamnă o aeronavă cu motor mai uşoară decât aerul, cu excepţia dirijabilelor cu aer
cald, care, în sensul prezentei părţi, se încadrează în definiţia balonului.
„Echipament de pregătire instrumentală de bază (Basic Instrument Training Device - BITD)”
înseamnă un echipament de pregătire la sol, care reprezintă postul unui pilot elev pe o clasă de
avioane. Acesta poate utiliza panouri de bord din cabina aeronavei simulate pe monitorul unui
computer (screen-based) şi comenzi de zbor cu rezistenţa necesară simulată care asigură o
platformă de instruire cel puţin în ceea ce priveşte procedurile legate de zborul instrumental.
„Echipament de pregătire pentru zbor (Flight Training Device - FTD)” înseamnă o copie în mărime
naturală a instrumentelor unui tip specific de aeronavă, a echipamentelor, panourilor şi comenzilor
dintr-o cabină de pilotaj deschisă sau o cabină de pilotaj închisă, inclusiv ansamblul de echipamente
şi programe de computer necesare pentru a simula aeronava la sol sau în condiţii de zbor în cazul
tuturor sistemelor instalate pe echipament. Nu necesită sistem de semnalizare a mişcărilor sau
vizualizare directă, cu excepţia elicopterului FTD de nivel 2 şi 3, în cazul cărora sunt necesare
sisteme de vizualizare.
„Echipament de pregătire pentru procedurile de zbor şi navigaţie (Flight and Navigation
Procedures Trainer - FNPT)” înseamnă un dispozitiv de antrenament care simulează puntea de zbor
sau cabina de pilotaj, inclusiv ansamblul de echipamente şi programe de computer necesare pentru a
simula un tip sau o clasă de aeronave în ceea ce priveşte operaţiunile de zbor în aşa fel încât
sistemele par că funcţionează ca într-o aeronavă.
„Element de competenţă” înseamnă o acţiune care constituie o sarcină care presupune un eveniment
declanşator şi un eveniment final care îi defineşte clar limitele şi un rezultat observabil.
„Elev pilot comandant (Student pilot-in-command - SPIC)” înseamnă un elev pilot care acţionează
ca pilot comandant în cazul unui zbor cu un instructor în care acesta din urmă nu face decât să îl
supravegheze pe pilotul elev şi nu influenţează sau nu controlează zborul aeronavei.
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„Elicopter” înseamnă o aeronavă mai grea decât aerul, susţinută în zbor de reacţiile aerului cu una
sau mai multe elice motorizate pe axe verticale.
„Eroare” înseamnă o acţiune sau lipsa unei acţiuni a echipajului de zbor care duce la abateri de la
scopurile sau aşteptările organizaţionale sau de zbor.
„Gestionarea erorilor” înseamnă procesul de descoperire şi de reacţie la erori cu măsuri de
contracarare care atenuează sau elimină consecinţele erorilor şi reduc probabilitatea unor erori sau
stări nedorite ale aeronavei.
„Grup de baloane” înseamnă o categorizare a baloanelor care ţine seama de mărimea şi capacitatea
anvelopei balonului.
„Managementul ameninţărilor” înseamnă procesul de descoperire şi de reacţie la ameninţări cu
măsuri de contracarare care atenuează sau elimină consecinţele ameninţărilor şi reduc probabilitatea
unor erori sau stări nedorite ale aeronavei.
„Managementul erorilor” înseamnă procesul de descoperire şi de reacţie la erori cu măsuri de
contracarare care atenuează sau elimină consecinţele erorilor şi reduc probabilitatea unor erori sau
stări nedorite ale aeronavei.
„Motoplanor de agrement” (Touring Motor Glider - TMG) înseamnă o clasă specifică de
motoplanoare care sunt echipate cu un motor integral montat neretractabil şi o elice neretractabilă.
Are capacitatea de a decola şi de a lua altitudine prin mijloace proprii, conform manualului de zbor.
„Noapte” înseamnă perioada dintre sfârşitul crepusculului civil şi începutul răsăritului civil sau o
altă perioadă similară între apus şi răsărit, astfel cum este prevăzut de autoritatea relevantă, aşa cum
este definită de statul membru.
„Operare multipilot”:
pentru avioane, înseamnă o operare care necesită cel puţin 2 piloţi folosind cooperarea în
echipaj multiplu, fie pe avioanele multipilot, fie pe avioanele cu un singur pilot;
pentru elicoptere, înseamnă o operare care necesită cel puţin 2 piloţi folosind cooperarea în
echipaj multiplu pe elicoptere.
„Pilot comandant (Pilot-in-command - PIC)” înseamnă pilotul desemnat comandant şi responsabil
pentru derularea în siguranţă a zborului.
„Pilot comandant sub supraveghere (Pilot-in-command under supervision - PICUS)” înseamnă un
copilot care îndeplineşte, sub supravegherea unui pilot comandant, sarcinile şi funcţiile unui pilot
comandant.
„Pilot privat” înseamnă un pilot care deţine o licenţă care interzice pilotarea unei aeronave în cadrul
unor operaţiuni remunerate, cu excepţia activităţilor de instruire şi examinare, aşa astfel cum se
stabileşte prin prezenta parte.
„Planor motorizat” înseamnă o aeronavă echipată cu unul sau mai multe motoare, care au, cu
motoarele scoase din funcţiune, caracteristicile unui planor.
„Planor” înseamnă o aeronavă mai grea decât aerul care este susţinută în zbor de reacţia dinamică a
aerului in contact cu suprafeţele portante fixe, al căror zbor liber nu depinde de un motor.
„Reînnoire” (de exemplu a unei calificări sau a unui certificat) înseamnă procedeu administrativ
efectuat după ce o calificare sau un certificat a expirat, cu scopul reînnoirii privilegiilor calificării
sau certificatului pentru o perioadă determinată, în urma îndeplinirii cerinţelor specificate.
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„Revalidare” (de exemplu a unei calificări sau a unui certificat) înseamnă procedeu administrativ
efectuat după ce o calificare sau un certificat a expirat, cu scopul reînnoirii privilegiilor calificării
sau certificatului pentru o perioadă determinată, în urma îndeplinirii cerinţelor specificate.
„Segment de rută” înseamnă un zbor care presupune fazele de decolare, plecare, zbor de croazieră
pentru nu mai puţin de 15 minute, sosire, abordare şi aterizare.
„Simulator de zbor (Full Flight Simulator - FFS)” înseamnă o replică în mărime naturală a unui tip
sau model anume, un model sau o serie a unui post de pilotaj, inclusiv ansamblul de echipamente şi
programe de computer necesare pentru a reprezenta operarea aeronavei la sol şi în zbor, un sistem
de vizualizare care oferă vizualizare directă şi sistem de semnalizare a mişcărilor.
„Test de îndemânare” înseamnă demonstrarea abilităţilor în vederea eliberării unei licenţe sau a
unei calificări, incluzând, în funcț ie de necesităţi, o examinare orală.
„Timp de pregătire pe dublă comandă” înseamnă timp de zbor sau timp instrumental la sol în care
unei persoane i se asigură pregătire practică de către un instructor autorizat corespunzător.
„Timp de zbor instrumental” înseamnă timpul în care un pilot controlează o aeronavă în zbor numai
cu ajutorul instrumentelor.
„Timp de zbor în conformitate cu regulile de zbor instrumental (Instrumental Flight Rules - IFR)”
înseamnă timpul total în care aeronava este operată în conformitate cu regulile de zbor instrumental.
„Timp de zbor pe simplă comandă” înseamnă timp de zbor în care un pilot elev este unicul ocupant
al unei aeronave.
„Timp de zbor”:
pentru avioane, motoplanoare de agrement şi aeronave cu decolare-aterizare verticală,
înseamnă timpul total de la momentul punerii în mişcare a aeronavei cu scopul decolării
până la momentul în care se opreşte la sfârşitul zborului;
pentru elicoptere, înseamnă timpul total de la momentul în care paletele rotorului
elicopterului încep să se învârtă până la momentul în care elicopterul se opreşte la sfârşitul
zborului şi paletele rotorului sunt oprite;
pentru dirijabile, înseamnă timpul total de la momentul în care un dirijabil este dezlegat de
la pilonul de ancorare cu scopul de a decola până în momentul în care dirijabilul se opreşte
la sfârşitul zborului şi este ancorat de pilon;
pentru planoare, înseamnă timpul total de la momentul în care planorul începe rulajul la sol
în procesul de decolare până la momentul în care planorul se opreşte la sfârşitul zborului;
pentru baloane, înseamnă timpul total de la momentul în care nacela părăseşte solul cu
scopul de a decola până la momentul în care acesta se opreşte la sfârşitul zborului.
„Timp instrumental la sol” înseamnă timpul în care unui pilot i se asigură pregătire în zbor
instrumental simulat, pe echipamente de simulare a zborului (Flight Simulation Training Devices FSTD).
„Timp instrumental” înseamnă timp de zbor instrumental sau timp instrumental la sol.
„Tip de aeronavă” înseamnă o categorizare a aeronavelor care necesită o calificare de tip aşa astfel
cum prevăd datele privind evaluarea caracteristicilor operaţionale în conformitate cu partea 21 şi
care cuprind orice aeronavă de acelaşi prototip, inclusiv toate modificările aduse lor,acestuia cu
excepţia celor care au ca efect o modificare în manevrare sau în caracteristicile de zbor. „Transport
aerian comercial” înseamnă transportul de pasageri, de mărfuri sau de corespondenţă, contra unei
remuneraţii sau prin închiriere.
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„Unitate de competenţă” înseamnă o funcţie discontinuă care constă într-un număr de elemente de
competenţă.
„Verificarea competenţei” înseamnă demonstrarea abilităţilor în vederea revalidării sau reînnoirii
calificărilor, incluzând, în funcț ie de necesităţi, o examinare orală.
„Zbor acrobatic” înseamnă o manevră intenţionată care presupune o schimbare bruscă de poziţie a
aeronavei, o poziţie neobişnuită sau o accelerare neobişnuită, care nu este necesară în condiţii
normale de zbor sau pentru pregătirea în vederea obţinerii licenţelor sau calificărilor altele decât
calificarea de zbor acrobatic.
„Zbor în raid” înseamnă un zbor între un punct de plecare şi un punct de sosire, urmând un traseu
prestabilit, folosind proceduri de navigaţie standard.
FCL.015
(a)

O solicitare de obţinere, revalidare sau reînnoire a licenţelor de pilot şi a calificărilor
asociate şi a certificatelor se înaintează autorităţii competente sub o formă şi într-un mod
stabilit de către această autoritate competentă. Solicitarea este însoţită de dovezi ale
îndeplinirii de către solicitant a cerinţelor privind obţinerea, revalidarea sau reînnoirea
licenţei, a certificatului, precum şi a calificărilor asociate, a atestărilor prevăzute prin
prezenta parte şi prin partea medicală.

(b)

Orice limitare sau extindere a privilegiilor acordate printr-o licenţă, calificare sau un
certificat se atestă în licenţă sau certificat de către autoritatea competentă.

(c)

O persoană nu poate fi în niciun caz titulara mai multor licenţe pe o categorie de aeronave
eliberate în conformitate cu prezenta parte.

(d)

O solicitare de obţinere a unei licenţe pentru o altă categorie de aeronave sau de obţinere a
unor calificări sau certificate suplimentare, precum şi de modificare, revalidare sau
reînnoire se înaintează autorităţii competente care a eliberat iniţial licenţa de pilot, cu
excepţia cazului în care pilotul solicită o schimbare a autorităţii competente şi un transfer
al documentelor sale medicale şi de licenţiere către respectiva autoritate.

FCL.020

Pilot elev

(a)

Un pilot elev nu zboară pe simplă comandă decât cu autorizarea şi sub supravegherea unui
instructor de zbor.

(b)

Înainte de primul său zbor pe simplă comandă, un pilot elev are cel puţin:
(1)

în cazul avioanelor, elicopterelor şi dirijabilelor: 16 ani;

(2)

în cazul planoarelor şi baloanelor: 14 ani.

FCL.025
(a)

RO

Solicitarea şi eliberarea licenţelor, calificărilor şi certificatelor

Examene teoretice pentru eliberarea licenţelor

Responsabilităţile solicitantului
(1)

Solicitanţii participă la întregul set de examene pentru o licenţă sau calificare
specifică aflată în responsabilitatea unui stat membru.

(2)

Solicitanţii susţin examene doar la recomandarea organizaţiei de pregătire omologate
(approved training organisation - ATO) care se ocupă de pregătirea lor, după ce au
încheiat componentele corespunzătoare ale cursului de pregătire teoretică la un nivel
satisfăcător.
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(3)

(b)

Recomandarea unei ATO are o valabilitate de 12 luni. Dacă solicitantul nu susţine
cel puţin un examen teoretic scris în această perioadă, necesitatea unei pregătiri
suplimentare se decide de către ATO pe baza nevoilor solicitantului.

Standarde de promovare
(1)

Un candidat se consideră admis la proba scrisă în situaţia în care obţine cel puţin
75% din punctele corespunzătoare respectivului examen. Nu există sisteme de
penalizare.

(2)

Cu excepţia cazului în care prezenta parte prevede altfel, un candidat încheie cu
succes examenul teoretic necesar pentru licenţa sau calificarea de pilot
corespunzătoare în momentul în care el/ea a promovat toate examenele scrise
necesare într-un interval de 18 luni de la sfârşitul lunii calendaristice în care
candidatul s-a prezentat pentru prima dată la un examen.

(3)

În cazul în care un candidat nu promovează unul dintre examenele scrise după 4
tentative sau nu promovează niciunul dintre examene fie după 6 tentative, fie în
perioada menţionată la alineatul (2), el/ea susţine din nou întregul set de examene
scrise.
Înainte de a susţine din nou examenele, candidatul trece printr-o pregătire
suplimentară în cadrul unei ATO. Nivelul şi domeniul de aplicare a pregătirii se
decid de către organizaţia de pregătire, pe baza necesităţilor candidatului.

(c)

Perioada de valabilitate
(1)

Încheierea cu succes a examenelor teoretice este valabilă:
(i)

pentru eliberarea unei licenţe de pilot de aeronave uşoare, a unei licenţe de
pilot privat, a unei licenţe de pilot de planoare sau a unei licenţe de pilot de
baloane pentru o perioadă de 24 de luni;

(ii)

pentru eliberarea unei licenţe de pilot comercial sau a unei calificări pentru
zbor instrumental (Instrument Rating - IR) pentru o perioadă de 36 de luni;

(iii) perioadele de la (i) şi (ii) se consideră începând de la data la care pilotul
încheie cu succes examenele teoretice, cu respectarea dispoziţiilor de la litera
(b) punctul (2).
(2)

FCL.030
(a)

Promovarea examenelor teoretice pentru licenţa de pilot de linie (Airline Transport
Pilot Licence - ATPL) rămâne validă pentru eliberarea unei ATPL pentru o perioadă
de 7 ani de la ultima zi a perioadei de validitate:
(i)

a unei IR incluse în licenţă; sau

(ii)

în cazul elicopterelor, a unei calificări de tip de elicopter inclusă în respectiva
licenţă.

Test de îndemânare

Înaintea susţinerii unui test de îndemânare pentru eliberarea unei licenţe, a unei calificări
sau a unui certificat, candidatul promovează examenul teoretic necesar, cu excepţia cazului
candidaţilor care urmează un curs integrat de pregătire.
În toate cazurile, pregătirea teoretică se încheie înainte de susţinerea testelor de
îndemânare.

(b)

RO

Cu excepţia cazului în care se eliberează o licenţă de pilot de linie, candidatul la un test de
îndemânare este recomandat pentru acesta de către organizaţia/persoana responsabilă cu
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pregătirea în momentul în care aceasta s-a încheiat. Evidenţa procesului de pregătire se
pune la dispoziţia examinatorului.
Credite pentru timpul de zbor şi cunoştinţele teoretice

FCL.035
(a)

Credite pentru timpul de zbor
(1)

Cu excepţia cazului în care prezenta parte prevede altceva, timpul de zbor pentru
care se obţin credite pentru o licenţă, o calificare sau un certificat se petrece pe
aceeaşi categorie de aeronave pentru care se intenţionează a se acorda licenţa sau
calificarea.

(2)

Pilot comandant sau în pregătire
(i)

Un solicitant al unei licenţe, al unei calificări sau al unui certificat se creditează
integral cu tot timpul de pregătire pe simplă comandă, pe dublă comandă sau ca
PIC pentru timpul total necesar pentru licenţă, calificare sau certificat.

(ii)

Un absolvent al unui curs integrat de pregătire ATP are dreptul de a fi creditat
cu până la 50 de ore timp instrumental ca elev pilot comandant pentru timp ca
PIC necesar pentru eliberarea unei licenţe de pilot de linie, a unei licenţe de
pilot comercial şi a unei calificări de clasă sau de tip multimotor.

(iii) Un absolvent al unui curs integrat de pregătire CPL/IR are dreptul de a fi
creditat cu până la 50 de ore timp instrumental ca elev pilot comandant pentru
timp ca PIC necesar pentru eliberarea unei licenţe de pilot comercial şi a unei
calificări de clasă sau de tip multimotor.
(3)

(b)

Timp de zbor ca copilot. Cu excepţia cazului în care prezenta parte prevede altceva,
titularul unei licenţe, atunci când acţionează în calitate de copilot sau copilot sub
supraveghere, are dreptul de a fi creditat integral cu timpul ca copilot pentru timpul
total de zbor necesar pentru o licenţă de grad superior.

Credite pentru cunoştinţele teoretice
(1)

Un candidat care a promovat examenul teoretic pentru o licenţă de pilot de linie este
creditat cu cerinţele privind cunoştinţele teoretice pentru licenţa de pilot de aeronave
uşoare, licenţa de pilot privat, licenţa de pilot comercial şi, cu excepţia cazului
elicopterelor, IR pe aceeaşi categorie de aeronave.

(2)

Un candidat care a promovat examenul teoretic pentru o licenţă de pilot comercial
este creditat cu cerinţele privind cunoştinţele teoretice pentru licenţa de pilot de
aeronave uşoare sau o licenţă de pilot privat, pe aceeaşi categorie de aeronave.

(3)

Titularul unei IR sau un candidat care a promovat examenul teoretic instrumental pe
o categorie de aeronave se creditează cu cerinţele pentru pregătirea şi examenele
teoretice pentru o IR pe o altă categorie de aeronave.

(4)

Titularul unei licenţe de pilot se creditează cu cerinţele pentru pregătirea şi
examenele teoretice pentru o licenţă pe o altă categorie de aeronave, cu respectarea
Anexei 1 la prezenta parte.

Acest credit se aplică şi solicitanţilor unei licenţe de pilot care au încheiat cu succes
examenele teoretice pentru eliberarea respectivei licenţe pe o altă categorie de aeronave,
cu condiţia să se afle în perioada de valabilitate specificată în FCL.025 litera (c).
FCL.040

RO

Exercitarea privilegiilor acordate prin licenţă
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Exercitarea privilegiilor acordate printr-o licenţă depinde de valabilitatea calificărilor conţinute în
aceasta, dacă este cazul, şi a certificatului medical.
FCL.045

Obligaţia de a deţine şi a prezenta documente

(a)

O licenţă valabilă şi un certificat medical valabil se află întotdeauna la purtător în situaţia
în care pilotul se află în exerciţiul privilegiilor acordate prin licenţă.

(b)

De asemenea, pilotul are asupra sa un document de identitate cu fotografie.

(c)

Un pilot sau un pilot elev prezintă fără întârziere evidenţa timpului său de zbor pentru
verificare la solicitarea unei persoane autorizate reprezentând autoritatea competentă.

(d)

Un pilot elev are asupra sa dovada autorizării tuturor zborurilor în raid pe simplă comandă
prevăzută la punctul FCL.020 litera (a).

FCL.050

Evidenţa timpului de zbor

Pilotul păstrează o evidenţă exactă a detaliilor tuturor zborurilor efectuate sub o formă şi într-un
mod stabilit de către autoritatea competentă.
FCL.055
(a)

Generalităţi. Piloţii de avion, elicopter, aeronavă cu decolare-aterizare verticală şi dirijabil
care trebuie să folosească radiotelefonul nu exercită privilegiile obţinute în baza licenţelor
şi calificărilor lor decât dacă deţin, în licenţă, un atestat de competenţă lingvistică fie în
engleză, fie într-o altă limbă utilizată în radiocomunicaţiile pe care le presupune zborul.
Atestatul precizează limba, nivelul de competenţă şi termenul de valabilitate.

(b)

Solicitantul unui atestat lingvistic demonstrează, în conformitate cu apendicele 2 la
prezenta parte, cel puţin un nivel operaţional al competenţei lingvistice, atât în folosirea
frazeologiei, cât şi a vocabularului. Pentru acest lucru, solicitantul trebuie:

(c)

(d)

RO

Competenţa lingvistică

(1)

să comunice eficient atât în situaţiile de comunicare în care interlocutorul nu este
prezent cât şi în prezenţa interlocutorului;

(2)

să comunice pe teme comune şi de natură profesională, cu acurateţe şi claritate;

(3)

să folosească strategiile de comunicare corespunzătoare pentru a schimba mesaje şi
pentru a recunoaşte şi rezolva neînţelegerile într-un context general sau profesional;

(4)

să trateze cu succes dificultăţile lingvistice prezentate de o complicaţie sau de o
conjunctură neaşteptată care intervine în contextul unei situaţii profesionale de rutină
sau al unei sarcini de comunicare cu care este în general familiar; precum şi

(5)

să utilizeze un dialect sau accent care să fie inteligibil pentru comunitatea
aeronautică.

Cu excepţia candidaţilor care au demonstrat un nivel de competenţă lingvistică de expert, în
conformitate cu apendicele 2 la prezenta parte, atestatul de competenţă lingvistică se
evaluează la fiecare:
(1)

4 ani, dacă nivelul dovedit este cel operaţional; sau

(2)

6 ani, dacă nivelul dovedit este cel extins.

Cerinţe specifice pentru titularii unei calificări de zbor instrumental (IR). Fără a aduce
atingere alineatelor de mai sus, titularii unei IR trebuie să dovedească abilitatea de a folosi
limba engleză la un nivel care să le permită:
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(e)

(1)

să înţeleagă toate informaţiile relevante pentru execuţia tuturor fazelor unui zbor,
inclusiv pregătirea zborului;

(2)

să folosească radiotelefonia în toate fazele zborului, inclusiv în situaţiile de urgenţă;

(3)

să comunice cu ceilalţi membri ai echipajului în toate fazele zborului, inclusiv în
pregătirea zborului.

În cazul titularilor unei IR, demonstrarea competenţei lingvistice şi a utilizării limbii
engleze se face printr-o metodă de evaluare stabilită de către autoritatea competentă.

FCL.060
(a)

(b)

Experienţa recentă

Baloane. Un pilot nu operează un balon în transportul aerian comercial sau nu transportă
pasageri decât dacă el/ea a efectuat în intervalul ultimelor 180 de zile:
(1)

cel puţin 3 zboruri ca pilot pe un balon, dintre care cel puţin unul pe un balon
aparţinând unei clase şi unei grupe relevante; sau

(2)

1 zbor în clasa sau grupa relevantă a balonului sub supravegherea unui instructor
calificat, în conformitate cu capitolul J.

Avioane, elicoptere, aeronave cu decolare-aterizare verticală, dirijabile şi planoare. Un
pilot nu operează o aeronavă în transportul aerian comercial sau nu transportă pasageri:
(1)

ca PIC sau copilot, decât dacă el/ea a efectuat în ultimele 90 de zile cel puţin 3
decolări, abordări şi aterizări pe o aeronavă de acelaşi tip sau de aceeaşi clasă sau pe
un simulator complet de zbor (FFS) reprezentând respectivul tip sau respectiva clasă.
Cele 3 decolări şi aterizări se execută fie în operare cu un singur pilot, fie în operare
multipilot, în funcţie de privilegiile deţinute de pilot; şi

(2)

ca PIC, pe timpul nopţii, cu excepţia cazului în care:

(3)

(i)

în ultimele 90 de zile a efectuat cel puţin 1 decolare, abordare şi aterizare pe
timpul nopţii, ca pilot pe o aeronavă de acelaşi tip sau aceeaşi clasă sau pe un
FFS reprezentând respectivul tip sau respectiva clasă sau

(ii)

este titularul unei IR;

ca copilot suplimentar de rută, cu excepţia cazului în care:
(i)

respectă cerinţele de la litera (b) punctul (1); sau

(ii)

în ultimele 90 de zile a efectuat cel puţin 3 segmente de rută ca copilot
suplimentar de rută pe acelaşi tip sau clasă de aeronave; sau

(iii) a efectuat o pregătire pe simulator, pentru a avea o experienţă recentă, şi un
curs de perfecţionare cu privire la tehnicile de pilotaj, la intervale nu mai mari
de 90 de zile. Acest curs de perfecţionare poate fi însoţit de cursul de
perfecţionare al operatorului, prevăzut la partea OR.OPS.
(4)

(c)

Cerinţe specifice transportului aerian comercial
(1)

RO

Dacă un pilot are privilegiul să opereze mai mult de un tip de elicopter non complex
cu caracteristici de manevrare şi operare similare, aşa cum sunt definite în
conformitate cu partea 21, cele 3 decolări, abordări şi aterizări prevăzute la
punctul (1) pot fi executate pe un singur tip, cu condiţia ca pilotul să fi executat 2 ore
de zbor pe fiecare dintre tipurile de elicopter în ultimele 6 luni.
În cazul transportului aerian comercial, perioada de 90 de zile prevăzută la litera (b)
punctele (1) şi (2) de mai sus poate fi extinsă la maximum 120 de zile, dacă pilotul
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execută zboruri de linie sub supravegherea unui instructor sau examinator de
calificare de tip.
(2)

Dacă pilotul nu respectă cerinţa de la (1), el/ea execută un zbor de antrenament pe
aeronavă sau un FFS corespunzător tipului de aeronavă care urmează a fi utilizat,
care presupune cel puţin cerinţele descrise la litera (b) punctele (1) şi (2), înainte ca
el/ea să-şi poată exercita privilegiile.

FCL.065
Reducerea privilegiilor titularilor de licenţă în vârstă de 60 de ani sau mai mult
în transportul aerian comercial
(a)

(b)

60–64 de ani. Avioane şi elicoptere. Titularul unei licenţe de pilot care a atins vârsta de 60
de ani nu acţionează ca pilot pe o aeronavă implicată în transportul aerian comercial, cu
excepţia situaţiilor în care:
(1)

este membru al unui echipaj multipilot; şi

(2)

un astfel de titular este unicul pilot din echipajul de zbor care a atins vârsta de 60 de
ani.

65 de ani. Titularul unei licenţe de pilot care a atins vârsta de 65 de ani nu acţionează ca
pilot pe o aeronavă implicată în transportul aerian comercial.

FCL.070

RO

Revocarea, suspendarea şi limitarea licenţelor, calificărilor şi certificatelor

(a)

Licenţele, calificările şi certificatele eliberate cu respectarea prezentei părţi pot fi limitate,
suspendate sau revocate de către autoritatea competentă, dacă pilotul nu îndeplineşte
cerinţele din prezenta parte, partea medicală sau cerinţele operaţionale aplicabile, în
conformitate cu condiţiile şi procedurile stabilite la partea AR.

(b)

În cazul în care unui pilot i se suspendă sau revocă licenţa, el/ea returnează imediat licenţa
sau certificatul către autoritatea competentă.
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CAPITOLUL B
LICENŢA DE PILOT AERONAVE UŞOARE — LAPL
SECŢIUNEA 1
Cerinţe comune
FCL.100

LAPL — Vârsta minimă

Solicitaţii LAPL au:
(a)

în cazul avioanelor şi elicopterelor, cel puţin 17 ani;

(b)

în cazul planoarelor şi baloanelor, cel puţin 16 ani.

FCL.105

LAPL — Privilegii şi condiţii

(a)

Generalităţi. Privilegiile titularului unei LAPL îi conferă acestuia dreptul de a
acţiona neremunerat ca PIC în operări necomerciale pe categoria de aeronave
corespunzătoare.

(b)

Condiţii. Solicitanţii LAPL îndeplinesc cerinţele pentru categoria de aeronave
relevantă şi, dacă este cazul, pentru clasa sau tipul de aeronave folosite la testul de
îndemânare.

FCL.110

LAPL — Credite pentru aceeaşi categorie de aeronave

(a)

Solicitanţii unei LAPL care deţin o altă licenţă în aceeaşi categorie de aeronave se
creditează integral cu cerinţele pentru LAPL în respectiva categorie de aeronave.

(b)

Fără a aduce atingere paragrafului de mai sus, dacă licenţa a expirat, pentru
eliberarea unei LAPL pe categoria de aeronave corespunzătoare, solicitantul trebuie
să promoveze un test de îndemânare în conformitate cu FCL.125.

FCL.115

LAPL — Curs de pregătire

Solicitanţii unei LAPL urmează un curs de pregătire în cadrul unei ATO. Cursul presupune
cunoştinţele teoretice şi pregătirea practică aferentă privilegiilor acordate.
FCL.120

LAPL — Examenul teoretic

Solicitanţii unei LAPL fac dovada unui nivel de cunoştinţe teoretice corespunzător
privilegiilor acordate, prin examene în următoarele domenii:
(a)

(b)

RO

subiecte comune:
—

Legislaţie aeronautică,

—

Performanţe umane,

—

Meteorologie şi

—

Comunicaţii;

subiecte specifice diferitelor categorii de aeronave:
—

Principii de zbor,

—

Proceduri operaţionale,

—

Performanţe de zbor şi planificarea,

—

Cunoaşterea generală a aeronavei şi
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—
FCL.125

Navigaţie.
LAPL — Test de îndemânare

(a)

Solicitanţii unei LAPL fac dovada, prin susţinerea unui test de îndemânare, a
capacităţii de a executa, ca PIC, pe categoria de aeronave corespunzătoare,
procedurile şi manevrele relevante cu competenţa corespunzătoare privilegiilor
acordate.

(b)

Candidaţii la un test de îndemânare au urmat pregătirea practică pe aeronave de
aceeaşi clasă sau tip ca şi cele care urmează a fi folosite pentru testul de îndemânare.
Privilegiile se limitează la clasa sau tipul folosite pentru testul de îndemânare, până
la atestarea pe licenţă a unor extinderi suplimentare, în conformitate cu prezentul
capitol.

(c)

Promovarea
(1)

Testul de îndemânare se împarte în două secţiuni separate, reprezentând toate
fazele de zbor corespunzătoare categoriei de aeronave pe care se efectuează
zborul.

(2)

Nepromovarea oricărei componente a secţiunii aduce după sine nepromovarea
candidatului la întreaga secţiune. În cazul în care candidatul nu promovează
doar o secţiune, acesta repetă doar respectiva secţiune. Nepromovarea mai
multor secţiuni aduce după sine nepromovarea întregului test.

(3)

Dacă testul trebuie repetat în conformitate cu dispoziţiile de la punctul (2),
nepromovarea oricărei secţiuni, inclusiv a celor care au fost promovate cu
ocazia unei încercări anterioare, atrage nepromovarea întregului test.

(4)

Nepromovarea tuturor secţiunilor testului din două încercări presupune
obligaţia efectuării de pregătire practică suplimentară.
SECŢIUNEA 2
Cerinţe specifice pentru LAPL de bază — Avion

FCL.105.BLAPL

LAPL de bază — Privilegii

Privilegiile titularului unei LAPL de bază pentru avioane îi conferă acestuia dreptul de a
acţiona ca PIC la aterizarea avioanelor monomotor cu piston sau TMG cu o masă maximă de
decolare omologată de 2 000 kg sau mai puţin, în cazul zborurilor locale pe o rază de cel mult
30 km (15 NM) de la aerodromul de decolare, fără aterizări intermediare, şi în cazul în care,
având în vedere condiţiile de zbor, pilotul este întotdeauna capabil să revină pe aerodromul
de decolare.
Privilegiile unei LAPL de bază nu includ transportul de pasageri.
FCL.110.BLAPL
(a)

RO

LAPL de bază – Cerinţe privind experienţa şi credite

Solicitanţii unei LAPL de bază pentru avioane au efectuat cel puţin 20 de ore de
pregătire practică în clasa pentru care se susţine testul de îndemânare, inclusiv cel
puţin:
(1)

10 ore de pregătire practică pe dublă comandă,

(2)

4 ore timp de zbor supravegheat pe simplă comandă,

(3)

3 ore timp de zbor în raid pe dublă comandă.
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(b)

Credite. Solicitanţii care au acumulat experienţă anterioară ca PIC pot fi creditaţi
pentru cerinţele de la (a).
Numărul de credite se decide de către ATO în cadrul căreia pilotul urmează cursul de
pregătire, pe baza unui test practic preliminar, dar acesta nu poate depăşi în niciun
caz:
(1)

timpul total de zbor ca PIC;

(2)

50% din numărul de ore prevăzute la litera (a); şi

(3)

nu cuprinde cerinţele de la litera (a) punctul (2) şi litera (a) punctul (3).

FCL.135.BLAPL
variantă
(a)

Privilegiile unei LAPL de bază se limitează la clasa n în care s-a susţinut testul de
îndemânare. Această limitare poate fi înlăturată în cazul în care pilotul a efectuat
într-o altă clasă:
(1)

(2)

(b)

LAPL de bază — Extinderea privilegiilor la o altă clasă sau

3 ore de pregătire practică, inclusiv:
(i)

10 decolări şi aterizări pe dublă comandă şi

(ii)

10 decolări şi aterizări pe simplă comandă sub supraveghere.

un test de îndemânare prin care face dovada unui nivel corespunzător al
îndemânării în noua clasă. De asemenea, în cadrul acestui test de îndemânare,
candidatul demonstrează examinatorului un nivel corespunzător de cunoştinţe
teoretice privind cealaltă clasă pe următoarele subiecte:
—

Proceduri operaţionale,

—

Performanţe de zbor şi planificarea zborului,

—

Cunoaşterea generală a aeronavei.

Înainte ca un titular al unei licenţe LAPL de bază să-şi poată exercita privilegiile
licenţei pe o altă variantă de avion decât cel utilizat pentru testul de îndemânare,
pilotul participă la cursuri de formare pentru diferenţe sau de familiarizare. Cursul
de formare pentru diferenţe se consemnează în carnetul de zbor al pilotului sau întrun document echivalent şi se semnează de către instructor.

FCL.140.BLAPL

LAPL de bază — Cerinţe privind experienţa recentă

Titularii unei LAPL de bază îşi exercită privilegiile licenţei lor dacă respectă cerinţele privind
experienţa recentă de la punctul FCL.140.A.
SECŢIUNEA 3
Cerinţe specifice pentru LAPL pentru avioane — LAPL(A)
FCL.105.A

LAPL(A) — Privilegii

Privilegiile titularului unei LAPL pentru avioane îi conferă acestuia dreptul de a acţiona ca
PIC la aterizarea avioanelor monomotor cu piston sau TMG cu o masă maximă de decolare
omologată de 2 000 kg sau mai puţin, care transportă un număr maxim de 3 pasageri, astfel
încât la bordul aeronavei nu există niciodată mai mult de 4 persoane
FCL.110.A

RO

LAPL(A) – Cerinţe privind experienţa şi credite
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(a)

(b)

Solicitanţii unei LAPL(A) au efectuat cel puţin 30 de ore de pregătire practică pe
avioane sau TMG, inclusiv cel puţin:
(1)

15 ore de pregătire practică în clasa pentru care se va susţine testul de
îndemânare;

(2)

6 ore timp de zbor supravegheat pe simplă comandă, inclusiv cel puţin 3 ore de
zbor în raid pe simplă comandă cu cel puţin 1 zbor în raid la cel puţin 150 km
(80 NM), în timpul căruia se execută 1 aterizare cu oprire completă pe un
aerodrom diferit de aerodromul de decolare.

Cerinţe specifice pentru solicitanţii titulari ai unei LAPL de bază pentru avioane.
Solicitanţii unei LAPL (A) care deţin o LAPL de bază pentru avioane au efectuat cel
puţin 10 ore de pregătire practică, inclusiv cel puţin:
(1)

5 ore de pregătire practică pe dublă comandă;

(2)

4 ore timp de zbor supravegheat pe simplă comandă, inclusiv 3 ore de zbor în
raid pe simplă comandă cu cel puţin 1 zbor în raid la cel puţin 150 km
(80 NM), în timpul căruia se execută 1 aterizare cu oprire completă pe un
aerodrom diferit de aerodromul de decolare.

(c)

Cerinţe specifice pentru solicitanţii titulari de LAPL(A) cu extensie TMG. Solicitaţii
unei LAPL(A) titulari ai unei LAPL(A) cu extensie TMG au efectuat cel puţin 21 de
ore de zbor pe TMG după atestarea extensiei TMG şi îndeplinesc cerinţele de la
punctul FCL.135.BLAPL litera (a) privind avioanele.

(d)

Credite. Solicitanţii care au acumulat experienţă anterioară ca PIC pot fi creditaţi cu
cerinţele de la (a).
Numărul de credite se decide de către ATO în cadrul căreia pilotul urmează cursul
de pregătire, pe baza unui test practic preliminar, dar în orice caz:
(1)

nu depăşeşte timpul total de zbor ca PIC;

(2)

nu depăşeşte 50% din numărul de ore prevăzute la (a);

(3)

nu cuprinde cerinţele de la litera (a) punctul (2).

FCL.135.A

LAPL(A) — Extinderea privilegiilor la o altă clasă sau variantă de avion

Privilegiile unei LAPL(A) se limitează la clasa şi varianta de avioane sau TMG pe care s-a
susţinut testul de îndemânare. Această limitare poate fi înlăturată în cazul în care pilotul
îndeplineşte cerinţele de la punctul FCL.135.BLAPL.
FCL.140.A
(a)

(b)

Titularii unei LAPL(A) îşi exercită privilegiile acordate prin licenţă doar dacă au
efectuat, în ultimele 24 de luni, ca piloţi pe avioane sau TMG:
(1)

cel puţin 12 ore de zbor ca PIC, inclusiv 12 decolări şi aterizări; şi

(2)

cursuri de perfecţionare de cel puţin 1 oră din timpul total de zbor sub
supravegherea unui instructor.

Titularii unei LAPL(A) care nu îndeplinesc cerinţele de la litera (a):
(1)

RO

LAPL(A) — Cerinţe privind experienţa recentă

susţin o verificare a competenţelor cu un examinator înainte de a relua
exercitarea privilegiilor acordate prin licenţă; sau
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(2)

efectuează timpul de zbor sau decolările şi aterizările suplimentare, zburând pe
dublă sau simplă comandă, sub supravegherea unui instructor, pentru a
respecta cerinţele de la litera (a).
SECŢIUNEA 4
Cerinţe specifice pentru LAPL pentru elicoptere — LAPL(H)

FCL.105.H

LAPL(H) — Privilegii

Privilegiile titularului unei LAPL pentru elicoptere îi conferă acestuia dreptul de a acţiona ca
PIC pe elicopterele monomotor cu o masă maximă de decolare certificată de 2 000 kg sau
mai puţin, care transportă un număr maxim de 3 pasageri, astfel încât la bordul aeronavei nu
există niciodată mai mult de 4 persoane.
FCL.110.H
(a)

(b)

LAPL(H) – Cerinţe privind experienţa şi credite

Solicitanţii unei LAPL(H) au efectuat cel puţin 40 de ore de pregătire practică pe
elicoptere. Cel puţin 35 de ore sunt alocate zborului pe tipul de elicopter care
urmează a se folosi la testul de îndemânare. Pregătirea practică presupune cel puţin:
(1)

20 de ore de pregătire practică în dublă comandă; şi

(2)

10 ore timp de zbor supravegheat pe simplă comandă, inclusiv cel puţin 5 ore
de zbor în raid pe simplă comandă cu cel puţin 1 zbor în raid la cel puţin 150
km (80 NM), în timpul căruia se execută o aterizare cu oprire completă pe un
aerodrom diferit de aerodromul de decolare.

Credite. Solicitanţii care au acumulat experienţă anterioară ca PIC pot fi creditaţi cu
cerinţele de la (a).
Numărul de credite se decide de către ATO în cadrul căreia pilotul urmează cursul
de pregătire, pe baza unui test practic preliminar, dar în orice caz:
(1)

nu depăşeşte timpul total de zbor ca PIC;

(2)

nu depăşeşte 50% din numărul de ore prevăzute la litera (a);

(3)

nu cuprinde cerinţele de la litera (a) punctul (2).

FCL.135.H
elicopter
(a)

LAPL(H) — Extinderea privilegiilor la un alt tip sau altă variantă de

Privilegiile unei LAPL(H) de bază se limitează la tipul sau varianta de elicopter pe
care s-a susţinut testul de îndemânare. Această limitare poate fi înlăturată în cazul în
care pilotul a efectuat:
(1)

5 ore de pregătire practică, inclusiv:
(i)

15 decolări, abordări şi aterizări în dublă comandă;

(ii)

15 decolări, abordări şi aterizări pe simplă comandă sub supraveghere;

(iii) un test de îndemânare prin care face dovada unui nivel corespunzător al
îndemânării pe noul tip. De asemenea, în cadrul acestui test de
îndemânare, candidatul demonstrează examinatorului un nivel
corespunzător de cunoştinţe teoretice privind celălalt tip pe următoarele
subiecte:
—

RO

Proceduri operaţionale,
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(b)

(b)

RO

Planificarea şi executarea zborului,

—

Cunoştinţe generale privind aeronavele.

Înainte ca un titular de licenţă LAPL de bază să-şi poată exercita privilegiile licenţei
pe o altă variantă de avion decât cel utilizat pentru testul de îndemânare, pilotul
participă la cursuri de formare pentru diferenţe sau de familiarizare, aşa cum prevăd
datele privind evaluarea caracteristicilor operaţionale în conformitate cu partea 21.
Cursul de formare pentru diferenţe se consemnează în carnetul de zbor al pilotului
sau într-un document echivalent şi se semnează de către instructor.

FCL.140.H
(a)

—

LAPL(H) — Cerinţe privind experienţa recentă

Titularii unei LAPL(H) îşi exercită privilegiile acordate prin licenţă pe un tip
specific de elicoptere doar dacă au efectuat, în ultimele 12 de luni, ca piloţi de
elicoptere de acel tip:
(1)

cel puţin 6 ore timp de zbor ca PIC, inclusiv 6 decolări, abordări şi aterizări; şi

(2)

cursuri de perfecţionare de cel puţin 1 oră timp total de zbor sub supravegherea
unui instructor.

Titularii unei LAPL(H) care nu îndeplinesc cerinţele de la litera (a):
(1)

susţin o verificare a competenţelor cu un examinator pe acel tip specific
înainte de a relua exercitarea privilegiilor acordate prin licenţă; sau

(2)

efectuează timpul de zbor sau decolările şi aterizările suplimentare, zburând pe
dublă sau simplă comandă, sub supravegherea unui instructor, pentru a
respecta cerinţele de la litera (a).

24

RO

REV 06.09.2011
SECŢIUNEA 5
Cerinţe specifice pentru LAPL pentru planoare — LAPL(S)
FCL.105.S

LAPL(S) — Privilegii şi condiţii

(a)

Privilegiile titularului unei LAPL pentru planoare îi conferă acestuia dreptul de a
acţiona ca PIC pe planoare şi planoare motorizate. Pentru a-şi exercita privilegiile pe
un TMG, titularul trebuie să îndeplinească cerinţele de la punctul FCL.135.S.

(b)

Titularii unei LAPL(S) transportă pasageri doar după ce au efectuat, după eliberarea
licenţei, 10 ore de zbor sau 30 de lansări ca PIC pe planoare sau planoare motorizate.

FCL.110.S
(a)

LAPL(S) – Cerinţe privind experienţa şi credite

Solicitanţii unei LAPL(S) au efectuat cel puţin 15 ore de pregătire practică pe
planoare sau planoare motorizate, inclusiv cel puţin:
(1)

10 ore de pregătire practică pe dublă comandă;

(2)

2 ore timp de zbor supravegheat pe simplă comandă;

(3)

45 de lansări şi aterizări;

(4)

1 zbor în raid pe simplă comandă de cel puţin 50 km (27 NM) sau un zbor în
raid pe dublă comandă de cel puţin 100 km (55 NM).

(b)

Din cele 15 ore prevăzute la litera (a), un maxim de 7 ore pot fi efectuate pe un
TMG.

(c)

Credite. Solicitanţii care au acumulat experienţă anterioară ca PIC pot fi creditaţi cu
cerinţele de la (a).
Numărul de credite se decide de către ATO în cadrul căreia pilotul urmează cursul
de pregătire, pe baza unui test practic preliminar, dar în orice caz:
(1)

nu depăşeşte timpul total de zbor ca PIC;

(2)

nu depăşeşte 50% din numărul de ore prevăzute la litera (a);

(3)

nu cuprinde cerinţele de la litera (a) punctul (2) până la litera (a) punctul (4).

FCL.130.S
(a)

(b)

RO

LAPL(S) — Metode de lansare

Privilegiile unei LAPL(S) se limitează la metoda de lansare cuprinsă în testul de
îndemânare. Această limitare poate fi înlăturată în cazul în care pilotul a efectuat:
(1)

în cazul remorcajului la automosor şi al remorcajului la automobil, un minim
de 10 lansări de antrenament pe dublă comandă şi 5 lansări pe simplă comandă
sub supraveghere;

(2)

în cazul remorcajului la avion sau al autolansării, un minim de 5 lansări de
antrenament pe dublă comandă şi 5 lansări pe simplă comandă sub
supraveghere. În cazul autolansării, pregătirea pe dublă comandă se poate
efectua pe un TMG;

(3)

în cazul lansării la sandou, un minim de 3 lansări de antrenament pe dublă
comandă sau pe simplă comandă sub supraveghere.

Efectuarea unor lansări suplimentare de pregătire se consemnează în carnetul de zbor
şi se semnează de către instructor.
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(c)

Pentru a-şi păstra privilegiile pentru fiecare metodă de lansare, piloţii efectuează un
minim de 5 lansări în ultimele 24 de luni, cu excepţia lansării la sandou, în cazul
căreia piloţii efectuează numai 2 lansări.

(d)

În cazul în care un pilot nu îndeplineşte cerinţele de la litera (c), acesta efectuează un
număr suplimentar de lansări zburând pe dublă sau pe simplă comandă sub
supravegherea unui instructor, pentru a-şi reînnoi privilegiile.

FCL.135.S

LAPL(S) - Extinderea privilegiilor la TMG

Privilegiile unei LAPL(S) se extind la un TMG dacă pilotul a efectuat, în cadrul unei ATO,
cel puţin:
(a)

(b)

6 ore de pregătire practică pe TMG, inclusiv:
(1)

4 ore de pregătire practică pe dublă comandă;

(2)

1 zbor în raid pe simplă comandă de cel puţin 150 km (80 NM), în timpul
căruia se execută 1 aterizare cu oprire completă pe un aerodrom diferit de
aerodromul de decolare;

un test de îndemânare prin care face dovada unui nivel corespunzător al îndemânării
pe un TMG. De asemenea, în cadrul acestui test de îndemânare, candidatul
demonstrează examinatorului un nivel corespunzător de cunoştinţe teoretice privind
TMG pe următoarele subiecte:
—

Principii de zbor,

—

Proceduri operaţionale,

—

Performanţe de zbor şi planificarea zborului,

—

Cunoaşterea generală a aeronavei.

—

Navigaţie.

FCL.140.S
(a)

(b)

Planoare şi planoare motorizate. Titularii unei LAPL(S) îşi exercită privilegiile
acordate prin licenţă pe planoare sau planoare motorizate doar dacă au efectuat, pe
planoare sau planoare motorizate, cu excepţia TMG, în ultimele 24 de luni, cel puţin:
(1)

5 ore de zbor ca PIC, inclusiv 15 lansări;

(2)

2 zboruri de antrenament în compania unui instructor;

TMG. Titularii unei LAPL(S) îşi exercită privilegiile acordate prin licenţă pe TMG
doar dacă:
(1)

(2)
(c)

RO

LAPL(S) — Cerinţe privind experienţa recentă

au efectuat pe TMG în ultimele 24 de luni:
(i)

cel puţin 12 ore de zbor ca PIC, inclusiv 12 decolări şi aterizări; şi

(ii)

cursuri de perfecţionare de cel puţin 1 oră timp total de zbor sub
supravegherea unui instructor.

Dacă titularului LAPL(S) i s-au acordat şi privilegiile zborului pe avioane,
cerinţele de la punctul (1) pot fi îndeplinite pe avioane.

Înainte de a-şi relua exercitarea privilegiilor, titularii unei LAPL(S) care nu
îndeplinesc cerinţele de la literele (a) sau (b):
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(1)

susţin un test de verificare a competenţelor profesionale cu un examinator pe
un planor sau un TMG, după caz; sau

(2)

efectuează timpul de zbor sau decolările şi aterizările suplimentare, zburând pe
dublă sau simplă comandă, sub supravegherea unui instructor, pentru a
respecta cerinţele de la literele (a) sau (b).
SECŢIUNEA 6
Cerinţe specifice pentru LAPL pentru baloane — LAPL(B)

FCL.105.B

LAPL(B) — Privilegii

Privilegiile titularului unei LAPL pentru baloane îi conferă acestuia dreptul de a acţiona ca
PIC pe baloane cu aer cald sau dirijabile cu aer cald cu o capacitate maximă a anvelopei de
3 400 m3 sau pe baloane cu gaz cu o capacitate maximă a anvelopei de 1 200 m3, care
transportă un număr maxim de 3 pasageri, astfel încât la bordul aeronavei nu există niciodată
mai mult de 4 persoane.
FCL.110.B
(a)

(b)

LAPL(B) — Cerinţe privind experienţa

Solicitanţii unei LAPL(B) au efectuat cel puţin 16 ore de pregătire practică pe
baloane de aceeaşi clasă, inclusiv cel puţin:
(1)

12 ore de pregătire practică pe dublă comandă;

(2)

10 umpleri cu aer şi 20 de decolări şi aterizări; şi

(3)

1 zbor sub supraveghere pe simplă comandă cu un timp de zbor minim de 30
de minute.

Credite. Solicitanţii care au acumulat experienţă anterioară ca PIC pe baloane pot fi
creditaţi cu cerinţele de la (a).
Numărul de credite se decide de către ATO în cadrul căreia pilotul urmează cursul
de pregătire, pe baza unui test practic preliminar, dar în orice caz:
(1)

nu depăşeşte timpul total de zbor ca PIC pe balon;

(2)

nu depăşeşte 50% din numărul de ore prevăzute la (a);

(3) nu cuprinde cerinţele de la litera (a) punctul (2) şi litera (a) punctul (3).
FCL.130.B
(a)

Privilegiile unei LAPL(B) se limitează la zborurile libere. Această limitare poate fi
înlăturată în cazul în care pilotul a efectuat cel puţin 3 zboruri de pregătire practică
pe baloane captive.

(b)

Efectuarea unei pregătiri suplimentare se consemnează în carnetul de zbor şi se
semnează de către instructor.

(c)

Pentru a-şi păstra acest privilegiu, piloţii trebuie să efectueze un minim de 2 zboruri
captive în ultimele 24 de luni.

(d)

În cazul în care un pilot nu îndeplineşte cerinţele de la litera (c), acesta efectuează un
număr suplimentar de zboruri captive zburând pe dublă sau pe simplă comandă, sub
supravegherea unui instructor, pentru a-şi reînnoi privilegiile.

FCL.135.B

RO

LAPL(B) - Extinderea privilegiilor la zborurile captive

LAPL(B) - Extinderea privilegiilor la o altă clasă de baloane
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Privilegiile unei LAPL(A) se limitează la clasa de baloane pe care s-a susţinut testul de
îndemânare. Această limitare poate fi înlăturată în cazul în care pilotul a efectuat pe cealaltă
clasă, în cadrul unei ATO, cel puţin:
(a)

5 zboruri de antrenament pe dublă comandă; sau

(b)

în cazul unei LAPL(B) pentru balon cu aer cald, dacă doresc să-şi extindă
privilegiile la dirijabilele cu aer cald, 5 ore de pregătire practică pe dublă comandă;
şi

(c)

un test de îndemânare, în cadrul căruia demonstrează examinatorului un nivel
corespunzător de cunoştinţe teoretice privind cealaltă clasă pe următoarele subiecte:
—

Principii de zbor,

—

Proceduri operaţionale,

—
—
FCL.140.B
(a)

(b)

RO

Performanţe de zbor şi planificarea zborului,
Cunoaşterea generală a aeronavei.
LAPL(B) — Cerinţe privind experienţa recentă

Titularii unei LAPL(B) îşi exercită privilegiile acordate prin licenţă doar dacă au
efectuat, în ultimele 24 de luni, ca piloţi pe o clasă de baloane, cel puţin:
(1)

6 ore de zbor ca PIC, inclusiv 10 decolări şi aterizări; şi

(2)

1 zbor de antrenament în compania unui instructor;

(3)

în plus, dacă pilotul este calificat să zboare pe mai mult de o clasă de baloane,
pentru a-şi exercita privilegiile pe cealaltă clasă, trebuie să fi efectuat cel puţin
3 ore timp de zbor pe respectiva clasă în ultimele 24 de luni, inclusiv 3
decolări şi aterizări.

Înainte de a-şi relua exercitarea privilegiilor, titularii unei LAPL(B) care nu
îndeplinesc cerinţele de la litera (a):
(1)

susţin un test de verificare a competenţelor cu un examinator pe clasa
corespunzătoare; sau

(2)

efectuează timpul de zbor sau decolările şi aterizările suplimentare, zburând pe
dublă sau simplă comandă, sub supravegherea unui instructor pentru a respecta
cerinţele de la litera (a).
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CAPITOLUL C
LICENŢA DE PILOT PRIVAT (PPL), PILOT DE PLANOR (SPL) ŞI LICENŢA DE
PILOT DE BALON (BPL)
SECŢIUNEA 1
Cerinţe comune
FCL.200

Vârsta minimă

(a)

Solicitantul unei PPL trebuie să aibă cel puţin 17 ani;

(b)

Solicitantul unei BPL sau al unei SPL trebuie să aibă cel puţin 16 ani.

FCL.205

Condiţii

Cei care solicită eliberarea unei PPL trebuie să îndeplinească cerinţele pentru calificarea de
clasă sau de tip pentru aeronava utilizată la testul de îndemânare, aşa cum prevede
capitolul H.
FCL.210

Cursul de pregătire

Solicitanţii unei BPL, SPL sau PPL urmează un curs de pregătire în cadrul unei ATO. Cursul
presupune cunoştinţele teoretice şi pregătirea practică corespunzătoare privilegiilor acordate.
FCL.215

Examen teoretic

Solicitanţii unei BPL, SPL sau PPL fac dovada unui nivel de cunoştinţe teoretice
corespunzător privilegiilor acordate, prin examene în următoarele domenii:
(a)

(b)

subiecte comune:
—

Legislaţie aeronautică,

—

Performanţe umane,

—

Meteorologie şi

—

Comunicaţii;

subiecte specifice diferitelor categorii de aeronave:
—

Principii de zbor,

—

Proceduri operaţionale,

—

Performanţe de zbor şi planificarea zborului,

—

Cunoaşterea generală a aeronavei şi

—

Navigaţie.

FCL.235

RO

Test de îndemânare

(a)

Solicitanţii unor BPL, SPL sau PPL fac dovada, prin susţinerea unui test de
îndemânare, a capacităţii de a executa, ca PIC, pe categoria de aeronave
corespunzătoare, procedurile şi manevrele relevante cu competenţa corespunzătoare
privilegiilor acordate.

(b)

Un candidat la un test de îndemânare a participat la pregătire practică pe aeronave de
aceeaşi clasă sau tip sau un grup de baloane asemănătoare celor care sunt folosite
pentru testul de îndemânare.

(c)

Promovarea
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(1)

Testul de îndemânare se împarte în două secţiuni separate, reprezentând toate
fazele de zbor corespunzătoare categoriei de aeronave pe care se zboară.

(2)

Nepromovarea oricărei componente a secţiunii aduce după sine nepromovarea
candidatului la întreaga secţiune. Nepromovarea mai multor secţiuni aduce
după sine nepromovarea întregului test. În cazul în care candidatul nu
promovează doar o secţiune, acesta repetă doar respectiva secţiune.

(3) Dacă testul trebuie repetat în conformitate cu dispoziţiile de la punctul (2),
nepromovarea oricărei secţiuni, inclusiv a celor care au fost promovate cu
ocazia unei încercări anterioare, atrage nepromovarea întregului test.
(4)

Nepromovarea tuturor secţiunilor testului din două încercări presupune
pregătire suplimentară.
SECŢIUNEA 2
Cerinţe specifice pentru PPL pentru avioane — PPL(A)

FCL.205.A
(a)

Privilegiile titularului unei PPL(A) îi conferă acestuia dreptul de a acţiona
neremunerat ca PIC sau copilot pe avioane sau TMG implicate în operări
necomerciale.

(b)

Fără a aduce atingere paragrafului de mai sus, titularul unei PPL(A) cu privilegii de
examinator sau instructor poate fi remunerat pentru:
(1)

asigurarea pregătirii teoretice pentru LAPL(A) sau PPL(A);

(2)

desfăşurarea de teste de îndemânare şi teste de verificare a competenţelor
pentru aceste licenţe;

(3)

calificările şi certificatele ataşate acestor licenţe.

FCL.210.A
(a)

PPL(A) – Cerinţe privind experienţa şi credite

Solicitanţii unei PPL(A) au efectuat cel puţin 45 de ore de pregătire practică pe
avioane dintre care 5 ore pot fi efectuate pe un FTSD, inclusiv cel puţin:
(1)

25 ore de pregătire practică pe dublă comandă; şi

(2)

10 ore timp de zbor supravegheat pe simplă comandă, inclusiv cel puţin 5 ore
de zbor în raid pe simplă comandă cu cel puţin 1 zbor în raid la cel puţin
270 km (150 NM), în timpul căruia se execută aterizări cu oprire completă pe
2 aerodromuri diferite de aerodromul de decolare.

(b)

Cerinţe specifice pentru solicitanţii titulari ai unei LAPL(A). Solicitaţii unei PPL(A)
titulari ai unei LAPL(A) au efectuat cel puţin 15 ore de zbor pe avioane după
eliberarea LAPL(A), dintre care cel puţin 10 reprezintă ore de pregătire practică în
cadrul unui curs la o ATO. Acest curs de pregătire cuprinde cel puţin 4 ore timp de
zbor supravegheat pe simplă comandă, inclusiv cel puţin 2 ore de zbor în raid pe
simplă comandă cu cel puţin 1 zbor în raid la cel puţin 270 km (150 NM), în timpul
căruia se execută aterizări cu oprire completă pe 2 aerodromuri diferite de
aerodromul de decolare.

(c)

Cerinţe specifice pentru solicitanţii titulari de LAPL(S) cu o extensie TMG.
Solicitanţii unei PPL(A) titulari ai unei LAPL(S) cu extindere TMG au efectuat:
(1)

RO

PPL(A) - Privilegii

cel puţin 24 de ore de zbor pe TMG după atestarea extensiei TMG; şi
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(2)
(d)

15 ore de pregătire practică pe avioane în cadrul unui curs de pregătire la o
ATO, inclusiv cerinţele de la litera (a) punctul (2).

Credite. Solicitanţii titulari ai unei licenţe de pilot pe o altă categorie de aeronave, cu
excepţia baloanelor, se creditează cu 10 % din timpul lor total de zbor ca PIC pe o
astfel de aeronavă până la maxim 10 ore. Numărul de credite acordate nu include în
niciun caz cerinţele de la litera (a) punctul (2).
SECŢIUNEA 3
Cerinţe specifice pentru PPL pentru elicoptere — PPL(H)

FCL.205.H

PPL(H) - Privilegii

(a)

Privilegiile titularului unei PPL(H) îi conferă acestuia dreptul de a acţiona
neremunerat ca PIC sau copilot pe elicoptere implicate în operări necomerciale.

(b)

Fără a aduce atingere paragrafului de mai sus, titularul unei PPL(H) cu privilegii de
examinator sau instructor poate fi remunerat pentru:
(1)

asigurarea instruirii teoretice pentru LAPL(H) sau PPL(H);

(2)

desfăşurarea de teste de îndemânare şi teste de verificare a competenţelor
profesionale pentru aceste licenţe;

(3)

calificările şi certificatele ataşate acestor licenţe.

FCL.210.H
(a)

PPL(H) – Cerinţe privind experienţa şi credite

Solicitanţii unei PPL(H) au efectuat cel puţin 45 de ore de pregătire practică pe
elicoptere, dintre care 5 ore pot fi efectuate pe un FNPT sau FFS, inclusiv cel puţin:
(1)

25 de ore de pregătire practică pe dublă comandă; şi

(2)

10 ore timp de zbor supravegheat pe simplă comandă, inclusiv cel puţin 5 ore
de zbor în raid pe simplă comandă cu cel puţin 1 zbor în raid la cel puţin
185 km (100 NM), cu aterizări cu oprire completă pe 2 aerodromuri diferite de
aerodromul de decolare.

(3)

35 din cele 45 de ore de pregătire practică trebuie efectuate pe acelaşi tip de
elicopter ca şi cel folosit pentru testul de îndemânare.

(b)

Cerinţe specifice pentru un solicitant titular al unei LAPL(H). Solicitanţii unei
PPL(H) participă la un curs de pregătire în cadrul unei ATO. Acest curs de pregătire
cuprinde cel puţin 5 ore de pregătire practică în dublă comandă şi cel puţin 1 zbor în
raid pe simplă comandă sub supraveghere de cel puţin 185 km (100 NM) cu aterizări
cu oprire completă pe 2 aerodromuri diferite de aerodromul de decolare.

(c)

Solicitanţii titulari ai unei licenţe de pilot pe o altă categorie de aeronave, cu
excepţia baloanelor, se creditează cu 10 % din timpul lor total de zbor ca PIC pe o
astfel de aeronavă până la maxim 6 ore. Numărul de credite acordate nu include, în
niciun caz, cerinţele de la litera (a) punctul (2).
SECŢIUNEA 4
Cerinţe specifice pentru aeronave cu decolare-aterizare verticală PPL — PPL(PL)
Rezervat
SECŢIUNEA 5

RO

31

RO

REV 06.09.2011
Cerinţe specifice pentru dirijabile PPL — PPL(As)
FCL.205.As PPL(As) - Privilegii
(a)

Privilegiile titularului unei PPL(As) îi conferă acestuia dreptul de a acţiona
neremunerat ca PIC sau copilot pe dirijabile implicate în operaţiuni necomerciale.

(b)

Fără a aduce atingere paragrafului de mai sus, titularul unei PPL(As) cu privilegii de
examinator sau instructor poate fi remunerat pentru:
(1)

asigurarea instruirii teoretice pentru PPL(As);

(2)

desfăşurarea de teste de îndemânare şi teste de verificare a competenţelor
profesionale pentru această licenţă;

(3)

calificările sau certificatele ataşate acestei licenţe.

FCL.210.As PPL(As) – Cerinţe privind experienţa şi credite
(a)

Solicitanţii unei PPL(As) au efectuat cel puţin 35 de ore de pregătire practică pe
dirijabile dintre care 5 pot fi efectuate pe un FTSD, inclusiv cel puţin:
(1)

(b)

25 de ore de pregătire practică pe dublă comandă, inclusiv:
(i)

3 ore de zbor de antrenament în raid, inclusiv un zbor în raid de cel puţin
65 km (35 NM);

(ii)

3 ore de pregătire instrumentală;

(2)

8 decolări şi aterizări pe un aerodrom, inclusiv procedurile de ancorare şi de
ridicare a ancorei;

(3)

8 ore timp de zbor supravegheat pe simplă comandă.

Solicitanţii titulari ai unei BPL calificaţi să zboare cu baloane cu aer cald se
creditează cu 10 % din timpul lor total de zbor ca PIC pe astfel de baloane până la un
maxim de 5 ore.
SECŢIUNEA 6
Cerinţe specifice pentru licenţa de pilot de planoare (SPL)

FCL.205.S

RO

SPL – privilegii şi condiţii

(a)

Privilegiile titularului unei SPL îi conferă acestuia dreptul de a acţiona ca PIC pe
planoare şi planoare motorizate. Pentru a-şi exercita privilegiile pe un TMG, titularul
trebuie să îndeplinească cerinţele de la punctul FCL.135.S.

(b)

Titularii unei SPL:
(1)

transportă pasageri doar după ce au efectuat, după eliberarea licenţei, 10 ore de
zbor sau 30 de lansări ca PIC pe planoare sau planoare motorizate;

(2)

sunt opriţi să acţioneze neremunerat în cadrul unor operări necomerciale până
în momentul în care:
(i)

au atins vârsta de 18 ani;

(1)

au efectuat, după eliberarea licenţei, 75 de ore de zbor sau 200 de lansări
ca PIC pe planoare sau planoare motorizate;
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(iii) au promovat un test de verificare a competenţelor profesionale cu un
examinator.
(c)

Fără a aduce atingere literei (b) punctul (2), titularul unei SPL cu privilegii de
examinator sau instructor poate fi remunerat pentru:
(1)

asigurarea pregătirii teoretice pentru LAPL(S) sau SPL;

(2)

desfăşurarea de teste de îndemânare şi teste de verificare a competenţelor
pentru aceste licenţe;

(3)

calificările şi certificatele ataşate acestor licenţe.

FCL.210.S

SPL – Cerinţe privind experienţa şi credite

(a)

Solicitanţii unei SPL au efectuat cel puţin 15 ore de pregătire practică pe planoare
sau planoare motorizate, inclusiv cel puţin cerinţele specificate la punctul
FCL.110.S.

(b)

Solicitanţii unei SPL titulari ai unei LAPL(S) se creditează integral cu cerinţele
pentru eliberarea unei SPL.
Solicitanţii unei SPL care au deţinut o LAPL (S) într-o perioadă de 2 ani înainte de
solicitare se creditează integral cu cerinţele privind cunoştinţele teoretice şi
pregătirea practică.

(c)

Credite. Solicitanţii titulari ai unei licenţe de pilot pe o altă categorie de aeronave, cu
excepţia baloanelor, se creditează cu 10 % din timpul lor total de zbor ca PIC pe o
astfel de aeronavă până la maxim 7 ore. Numărul de credite acordate nu include, în
niciun caz, cerinţele de la punctul FCL.110.S litera (a) punctul (2) până la litera (a)
punctul (4).

FCL.220.S

SPL - Metode de lansare

Privilegiile unei SPL se limitează la metoda de lansare cuprinsă în testul de îndemânare.
Această limitare poate fi înlăturată şi privilegiile se pot exercita în cazul în care pilotul
îndeplineşte cerinţele de la punctul FCL.130.S.
FCL.230.S

SPL - Cerinţe privind experienţa recentă

Titularii unei SPL îşi exercită privilegiile licenţei lor doar dacă respectă cerinţele privind
experienţa recentă de la punctul FCL.140.S.
SECŢIUNEA 7
Cerinţe specifice pentru licenţa de pilot de baloane (BPL)
FCL.205.B

RO

BPL – privilegii şi condiţii

(a)

Privilegiile titularului unei BPL pentru planoare îi conferă acestuia dreptul de a
acţiona ca PIC pe baloane şi dirijabile cu aer cald.

(b)

Titularii unei BPL sunt opriţi să acţioneze neremunerat în cadrul unor operări
necomerciale până în momentul în care:
(1)

au atins vârsta de 18 ani;

(2)

au efectuat 50 de ore de zbor şi 50 de decolări şi aterizări ca PIC pe baloane;

(3)

au promovat un test de verificare a competenţelor cu un examinator pe un
balon din clasa corespunzătoare.
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(c)

Fără a aduce atingere literei (b), titularul unei BPL cu privilegii de examinator sau
instructor poate fi remunerat pentru:
(1)

asigurarea pregătirii teoretice pentru LAPL(B) sau BPL;

(2)

desfăşurarea de teste de îndemânare şi teste de verificare a competenţelor
profesionale pentru aceste licenţe;

(3)

calificările şi certificatele ataşate acestor licenţe.

FCL.210.B
(a)

(b)

BPL – Cerinţe privind experienţa şi credite

Solicitanţii unei BPL au efectuat cel puţin 16 ore de pregătire practică pe baloane de
aceeaşi clasă, inclusiv cel puţin:
(1)

12 ore de pregătire practică în dublă comandă;

(2)

10 umpleri cu aer şi 20 de decolări şi aterizări; şi

(3)

1 zbor sub supraveghere pe simplă comandă cu un timp de zbor minim de 30
de minute.

Solicitanţii unei BPL titulari ai unei LAPL(B) se creditează integral cu cerinţele
pentru eliberarea unei BPL.
Solicitanţii unei BPL care au deţinut o LAPL(B) într-o perioadă de 2 ani înainte de
solicitare se creditează integral cu cerinţele privind cunoştinţele teoretice şi
pregătirea practică.

FCL.220.B

BPL - Extinderea privilegiilor la zborurile captive

Privilegiile BPL se limitează la zborurile libere. Această limitare poate fi înlăturată în cazul
în care pilotul îndeplineşte cerinţele de la punctul FCL.130.B.
FCL.225.B

BPL - Extinderea privilegiilor la o altă clasă sau alt grup de baloane

Privilegiile unei BPL se limitează la clasa şi grupul de baloane pe care s-a susţinut testul de
îndemânare. Această limitare poate fi înlăturată dacă pilotul:
(a)

în cazul unei extinderi la o altă clasă din cadrul aceluiaşi grup, a îndeplinit cerinţele
de la punctul FCL.135.B;

(b)

în cazul unei extinderi la un alt grup din aceeaşi clasă de baloane, a îndeplinit cel
puţin:
(1)

2 zboruri de pregătire practică pe un balon din grupul relevant; şi

(2)

următorul număr de ore de zbor ca PIC pe baloane:
(i)

pentru baloane cu o capacitate a anvelopei între 3 401 m3 şi 6 000 m³, cel
puţin 100 de ore;

(ii)

pentru baloane cu o capacitate a anvelopei între 6 001 m³ şi 10 500 m³,
cel puţin 200 de ore;

(iii) pentru baloane cu o capacitate a anvelopei de peste 10 500 m³, cel puţin
300 de ore;
(iv) pentru baloane cu gaz cu o capacitate a anvelopei de peste 1 260 m³, cel
puţin 50 de ore.
FCL.230.B

RO

BPL - Cerinţe privind experienţa recentă
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(a)

(b)

RO

Titularii unei BPL îşi exercită privilegiile acordate prin licenţă doar dacă au efectuat,
în ultimele 24 de luni, ca piloţi pe o clasă de baloane, cel puţin:
(1)

6 ore de zbor ca PIC, inclusiv 10 decolări şi aterizări; şi

(2)

1 zbor de antrenament cu un instructor pe un balon din clasa corespunzătoare
şi cu capacitatea maximă a anvelopei pentru care li s-au acordat privilegii;

(3)

în plus, dacă piloţii sunt calificaţi să zboare pe mai mult de o clasă de baloane,
pentru a-şi exercita privilegiile pe cealaltă clasă, trebuie să fi efectuat cel puţin
3 ore timp de zbor pe respectiva clasă în ultimele 24 de luni, inclusiv 3
decolări şi aterizări.

Înainte de a-şi relua exercitarea privilegiilor, titularii unei BPL care nu îndeplinesc
cerinţele de la litera (a):
(1)

susţin un test de verificare cu un examinator pe un balon din clasa
corespunzătoare şi cu capacitatea maximă a anvelopei pentru care li s-au
acordat privilegii; sau

(2)

efectuează timpul de zbor sau decolările şi aterizările suplimentare, zburând în
dublă sau simplă comandă, sub supravegherea unui instructor, pentru a
respecta cerinţele de la litera (a).
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CAPITOLUL D
Licenţa de pilot comercial - CPL
SECŢIUNEA 1
Cerinţe comune
FCL.300

CPL - Vârsta minimă

Solicitantul unei CPL trebuie să aibă cel puţin 18 ani.
FCL.305
(a)

(b)

CPL — Privilegii şi condiţii

Privilegii. Privilegiile titularului unei CPL îi conferă dreptul, pe o categorie
corespunzătoare de aeronave:
(1)

să exercite toate privilegiile titularului unei LAPL şi a unei PPL;

(2)

să acţioneze ca PIC sau copilot pe orice aeronavă implicată în operări altele decât
transportul aerian comercial;

(3)

să acţioneze ca PIC pe orice aeronavă cu un singur pilot implicată în transportul
aerian comercial care face obiectul restricţiilor specificate la punctul FCL.060 şi în
prezentul capitol;

(4)

să acţioneze în calitate de copilot pe orice aeronavă implicată în transportul aerian
comercial care face obiectul restricţiilor specificate la punctul FCL.060.

Condiţii. O persoană care solicită eliberarea unei CPL trebuie să îndeplinească cerinţele
pentru calificarea de clasă sau de tip pentru aeronava utilizată la testul de îndemânare.

FCL.310

CPL - Examene teoretice

Un solicitant al unei CPL face dovada unui nivel de cunoştinţe teoretice corespunzător privilegiilor
acordate prin examene în următoarele domenii:
–

Legislaţie aeronautică,

–

Cunoaşterea generală a aeronavei– Structură /Sisteme/Motoare,

–

Cunoaşterea generală a aeronavei– Instrumente,

–

Masa şi centrajul,

–

Performanţe,

–

Planificarea şi monitorizarea zborului,

–

Performanţe umane,

–

Meteorologie,

–

Navigaţie generală,

–

Radionavigaţie,

—

Proceduri operaţionale,

—

Principii de zbor,

–

Comunicaţii în condiţii VFR (reguli de zbor la vedere).

FCL.315

RO

CPL - Curs de pregătire
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Un solicitant al unei CPL trebuie să efectueze pregătirea teoretică şi pregătirea practică în cadrul
unei ATO, în conformitate cu apendicele 3 la prezenta parte.
FCL.620

CPL - Test de îndemânare

Solicitanţii unei CPL fac dovada, prin susţinerea unui test de îndemânare, în conformitate cu
apendicele 4 la prezenta parte, a capacităţii de a executa, ca PIC pe categoria de aeronave
corespunzătoare, procedurile şi manevrele relevante cu competenţa corespunzătoare privilegiilor
acordate.
SECŢIUNEA 2
Cerinţe specifice pentru categoria avioane — CPL(A)
FCL.325.A

CPL(A) - Condiţii specifice pentru titularii de MPL

Înaintea exercitării privilegiilor acordate printr-o CPL(A), titularul unei MPL trebuie să efectueze
pe avioane:
(a)

70 de ore de zbor:
(1)

ca PIC; sau

(2)

care să cuprindă cel puţin 10 ore ca PIC şi timp suplimentar de zbor ca PIC sub
supraveghere (PICUS).
Dintre aceste 70 de ore, 20 reprezintă timp de zbor în raid la vedere ca PIC sau timp
de zbor în raid care cuprinde cel puţin 10 ore ca PIC şi 10 ore ca PICUS. Este cuprins
un zbor în raid VFR de cel puţin 540 km (300 NM) în cursul căruia se efectuează ca
PIC aterizări cu oprire completă pe două aerodromuri diferite;

RO

(b)

elementele cursului modular CPL(A), astfel cum este prevăzut la alineatele 10 litera (a) şi
11 din apendicele 3 la prezenta parte; şi

(c)

testul de îndemânare CPL(A), în conformitate cu punctul FCL.320.
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CAPITOLUL E
LICENŢĂ DE PILOT AERONAVE ECHIPAJ MULTIPLU – MPL
FCL.400.A

MPL - Vârsta minimă

Solicitantul unei MPL trebuie să aibă cel puţin 18 ani.
FCL.405.A
(a)

Privilegiile titularului unei MPL îi conferă acestuia dreptul de a acţiona în
calitate de copilot pe un avion care se pilotează cu un copilot.

(b)

Titularul unei MPL poate obţine privilegiile suplimentare ale:

(c)

(1)

titularului unei PPL(A), cu condiţia îndeplinirii cerinţelor pentru PPL(A)
specificate la capitolul C;

(2)

unei CPL(A), cu condiţia îndeplinirii cerinţelor specificate la punctul
FCL.325.A.

În cazul titularului unei MPL, privilegiile care i se acordă prin IR(A) se
limitează la avioane care se pilotează cu un copilot. Privilegiile acordate prin
IR(A) se pot extinde la operări pe avioane cu un singur pilot, cu condiţia ca
titularul licenţei să efectueze pregătirea necesară pentru a acţiona ca PIC în cazul
operărilor cu un singur pilot în zbor numai după referinţe instrumentale şi să
promoveze testul de îndemânare IR(A) ca pilot unic.

FCL.410.A

MPL – Curs de pregătire şi examene teoretice

(a)

Curs. Un solicitant al unei MPL trebuie să efectueze pregătirea teoretică şi
pregătirea practică în cadrul unei ATO, în conformitate cu apendicele 5 la
prezenta parte.

(b)

Examen. Un solicitant al unei MPL demonstrează un nivel de cunoştinţe
corespunzător titularului unei ATPL(A), în conformitate cu punctul FCL.515 şi
al unei calificări de tip multipilot.

FCL.415.A

RO

MPL - Privilegii

MPL – Test de îndemânare

(a)

Un solicitant al unei MPL demonstrează prin evaluare continuă abilităţile
necesare pentru respectarea tuturor unităţilor de competenţă specificate la
apendicele 5 la prezenta parte, ca pilot comandant şi copilot, pe un avion
multipilot multimotor cu turbină, în condiţii VFR şi IFR.

(b)

La încheierea cursului de pregătire, solicitantul susţine un test de îndemânare, în
conformitate cu apendicele 9 la prezenta parte, pentru demonstrarea capacităţii
de a executa procedurile şi manevrele relevante cu un grad de competenţă
corespunzător privilegiilor acordate. Testul de îndemânare se susţine pe tipul de
avion folosit în faza avansată a cursului de pregătire integrat MPL sau pe un FFS
reprezentând acelaşi tip.
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CAPITOLUL F
LICENŢA DE PILOT DE LINIE (ATPL)
SECŢIUNEA 1
Cerinţe comune
FCL.500

ATPL - Vârsta minimă

Solicitanţii unei ATPL trebuie să aibă cel puţin 21 de ani.
FCL.505
(a)

(b)

ATPL - Privilegii

Privilegiile titularului unei ATPL îi conferă dreptul pe o categorie corespunzătoare
de aeronave:
(1)

să exercite toate privilegiile titularului unei LAPL, a unei PPL şi a unei CPL;

(2)

să acţioneze ca PIC pe o aeronavă implicată în transportul aerian comercial.

Cei care solicită eliberarea unei ATPL trebuie să îndeplinească cerinţele pentru
calificarea de clasă sau de tip pentru aeronava utilizată la testul de îndemânare.

FCL.515

ATPL – Curs de pregătire şi examene teoretice

(a)

Curs. Solicitanţii unei ATPL participă la un curs de pregătire în cadrul unei ATO.
Cursul este fie un curs de pregătire integrat, fie un curs modular, în conformitate cu
apendicele 3 la prezenta parte.

(b)

Examen. Solicitanţii unei ATPL fac dovada unui nivel de cunoştinţe corespunzător
privilegiilor acordate, în următoarele domenii:
—

Legislaţie aeronautică,

—

Cunoaşterea generală a aeronavei– Structură aeronavă/Sisteme/Motoare,

—

Cunoaşterea generală a aeronavei– Instrumente,

—

Masa şi centrajul,

—

Performanţe,

—

Planificarea şi monitorizarea zborului,

—

Performanţe umane,

—

Meteorologie,

—

Navigaţie generală,

—

Radionavigaţie,

—

Proceduri operaţionale,

—

Principii de zbor,

—

Comunicaţii în condiţii VFR,

—

Comunicaţii în condiţii IFR.
SECŢIUNEA 2
Cerinţe specifice pentru categoria aeronave – ATPL(A)

RO
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FCL.505.A ATPL(A) - Limitarea privilegiilor pentru piloţii care deţineau anterior o
licenţă MPL
În cazul în care titularul unei ATPL(A) a deţinut anterior o licenţă MPL, privilegiile acordate
prin licenţă se limitează la operările multipilot, cu excepţia situaţiei în care titularul
îndeplineşte cerinţele de la punctul FCL.405.A litera (b) punctul (2) şi litera (c).
FCL.510.A
(a)

(b)

ATPL(A) – Condiţii indispensabile, experienţă şi credite

Condiţii indispensabile. Solicitanţii unei ATPL(A) deţin:
(1)

o MPL; sau

(2)

o CPL(A) şi o IR multimotor pentru avioane. În acest caz, solicitantului i s-a
asigurat şi pregătirea pentru MCC.

Experienţă. Solicitanţii unei ATPL(A) au efectuat un minim de 1 500 de ore de zbor
pe avioane, inclusiv cel puţin:
(1)

500 de ore în operări multipilot pe avioane;

(2)

(i)

500 de ore ca PIC sub supraveghere; sau

(ii)

250 de ore ca PIC; sau

(iii) 250 de ore, inclusiv cel puţin 70 de ore ca PIC şi restul ca PIC sub
supraveghere;
(3)

200 de ore timp de zbor în raid, dintre care cel puţin 100 de ore ca PIC sau PIC
sub supraveghere;

(4)

75 de ore de timp instrumental din care nu mai mult de 30 de ore pot
reprezenta timp instrumental la sol; şi

(5)

100 de ore de zbor pe timpul nopţii ca PIC sau copilot.
Din cele 1 500 de ore de zbor, până la 100 de ore de zbor pot fi efectuate pe
FFS şi FNPT. Din cele 100 de ore, doar un maxim de 25 de ore pot fi efectuate
pe un FNPT.

(c)

Credite.
(1)

(d)

RO

Titularii unei licenţe de pilot pentru alte categorii de aeronave se creditează cu
timp de zbor până la un maxim de:
(i)

pentru TMG sau planoare, 30 de ore timp de zbor ca PIC;

(ii)

pentru elicoptere, 50% dintre cerinţele privind timpul de zbor de la litera
(b).

(2)

Titularii unei licenţe de mecanic de bord eliberate cu respectarea
normelor naţionale aplicabile se creditează cu 50% din timpul ca
mecanic de zbor, până la un credit maxim de 250 de ore. Aceste 250 de
ore pot fi creditate în locul celor 1 500 de ore prevăzute la litera (a) şi
cele 500 de ore prevăzute la litera (b) punctul (1), cu condiţia ca totalul
creditului acordat în locul oricăreia dintre aceste prevederi să nu
depăşească 250 de ore.

Experienţa cerută la litera (b) se acumulează înainte de susţinerea testului de
îndemânare pentru ATPL(A).
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FCL.520.A

ATPL(A) – Test de îndemânare

Solicitanţii unei ATPL(A) fac dovada, prin susţinerea unui test de îndemânare, în
conformitate cu apendicele 9 la prezenta parte, a capacităţii de a executa, ca PIC, pe avioane
multipilot, în condiţii IFR, procedurile şi manevrele relevante cu competenţa corespunzătoare
privilegiilor acordate.
Testul de îndemânare se susţine pe avionul sau pe un FFS cu calificare corespunzătoare
reprezentând acelaşi tip.
SECŢIUNEA 3
Cerinţe specifice pentru categoria elicoptere – ATPL(H)
FCL.510.H

ATPL(H) – Condiţii indispensabile, experienţă şi credite

Solicitanţii unei ATPL(H):
(a)

sunt titularii unei CPL(H) şi ai unei calificări de tip pentru elicopter multipilot şi li sa asigurat pregătirea pentru MCC;

(b)

au efectuat un minim de 1 000 de ore de zbor pe elicoptere, inclusiv cel puţin:
(1)

350 de ore pe elicoptere multipilot;

(2)

(i)

250 de ore ca PIC; sau

(ii)

100 de ore ca PIC şi 150 de ore ca PIC sub supraveghere; sau

(iii) 250 de ore ca PIC sub supraveghere pe elicoptere multipilot. În acest
caz, privilegiile acordate prin licenţa ATPL(H) se limitează exclusiv la
operările multipilot, până la efectuarea a 100 de ore ca PIC;
(3)

200 de ore timp de zbor în raid, dintre care cel puţin 100 de ore ca PIC sau PIC
sub supraveghere;

(4)

30 de ore de timp instrumental din care nu mai mult de 10 ore pot reprezenta
timp instrumental la sol; şi

(5)

100 de ore de zbor pe timpul nopţii ca PIC sau copilot.

Din cele 1 000 de ore, doar un maxim de 100 de ore pot fi efectuate pe un FSTD,
dintre care nu mai mult de 25 de ore por fi efectuate pe un FNTP.
(c)

Timpul de zbor pe avioane se creditează cu până la 50% din timpul de zbor prevăzut
la litera (b).

(d)

Experienţa cerută la litera (b) se acumulează înainte de susţinerea testului de
îndemânare pentru ATPL(H).

FCL.520.H

ATPL(H) – Test de îndemânare

Solicitanţii unei ATPL(H) fac dovada, prin susţinerea unui test de îndemânare, în
conformitate cu apendicele 9 la prezenta parte, a capacităţii de a executa, ca PIC, pe avioane
multipilot, în condiţii IFR, procedurile şi manevrele relevante cu competenţa corespunzătoare
privilegiilor acordate.
Testul de îndemânare se susţine pe elicopterul sau pe un FFS cu calificare corespunzătoare
reprezentând acelaşi tip.

RO
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CAPITOLUL G
CALIFICARE DE ZBOR INSTRUMENTAL
SECŢIUNEA 1
Cerinţe comune
FCL.600

IR - Generalităţi

Operările în condiţii IFR pe avion, elicopter, dirijabil sau aeronavă cu decolare-aterizare
verticală se efectuează doar de către titularii unei PPL, CPL, MPL şi ATPL cu o IR
corespunzătoare categoriei de aeronave sau în cazul în care susţin un test de îndemânare ori li
se asigură pregătire practică pe dublă comandă.
FCL.605

IR - Privilegii

(a)

Privilegiile titularului unei IR îi conferă acestuia dreptul de a zbura pe o aeronavă în
condiţii IFR cu o înălţime minimă de decizie de 200 ft. (60 m).

(b)

În cazul unei IR multimotor, aceste privilegii se pot extinde la înălţimi de decizie
mai mici de 200 ft. (60 m) dacă solicitantul a urmat pregătire practică specifică în
cadrul unei ATO şi a promovat secţiunea 6 a testului de îndemânare prevăzut la
apendicele 9 la prezenta parte pe aeronave multipilot.

(c)

Titularii unei IR îşi exercită privilegiile cu respectarea condiţiilor prevăzute la
apendicele 8 la prezenta parte.

(d)

Doar elicoptere. Pentru exercitarea privilegiilor PIC în condiţii IFR pe elicoptere
multipilot, titularul unei IR(H) trebuie să aibă cel puţin 70 de ore timp instrumental,
din care până la 30 de ore pot reprezenta timp instrumental la sol.

FCL.610

IR - Condiţii indispensabile şi credite

Solicitanţii unei IR:
(a)

deţin:
(1)

(2)

(i)

privilegiile zborului pe timp de noapte, în conformitate cu punctul
FCL.810 punctul (i); sau

(ii)

o ATPL pe o altă categorie de aeronave; sau

o CPL pe categoria corespunzătoare de aeronave.

(b)

au efectuat cel puţin 50 de ore timp de zbor în raid ca PIC pe avioane, elicoptere sau
dirijabile, din care cel puţin 10 sau, în cazul dirijabilelor, 20 de ore se efectuează pe
categoria de aeronave relevantă.

(c)

Doar elicoptere. Solicitanţii care au urmat un curs de pregătire integrat ATP(H)/IR,
ATP(H), CPL(H)/IR sau CPL(H) sunt exceptaţi de la cerinţele prevăzute la litera (b).

FCL.615
(a)

IR - Cunoştinţe teoretice şi pregătire practică

Curs. Solicitanţii unei IR trebuie să fi urmat un curs teoretic şi de pregătire practică
în cadrul unei ATO. Acest curs este:
(1)

RO

cel puţin o PPL pe categoria corespunzătoare de aeronave şi:

un curs de pregătire integrat, care cuprinde pregătire pentru IR, în conformitate
cu apendicele 3 la prezenta parte; sau
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(2)
(b)

un curs modular, în conformitate cu apendicele 6 la prezenta parte.

Examen. Solicitanţii fac dovada unui nivel de cunoştinţe teoretice corespunzătoare
privilegiilor acordate, în următoarele domenii:
—

Legislaţie aeronautică,

—

Cunoaşterea generală a aeronavei– Instrumente,

—

Performanţe de zbor şi planificarea zborului,

—

Performanţe umane,

—

Meteorologie,

—

Radionavigaţie,

—

Comunicaţii în condiţii IFR.

FCL.620

IR - Test de îndemânare

(a)

Solicitanţii unei IR susţin un test de îndemânare, în conformitate cu apendicele 7 la
prezenta parte, prin care fac dovada capacităţii de a executa procedurile şi manevrele
relevante cu un grad de competenţă corespunzător privilegiilor acordate.

(b)

În cazul unei IR multimotor, testul de îndemânare se susţine pe o aeronavă
multimotor. În cazul unei IR monomotor, testul de îndemânare se susţine pe o
aeronavă monomotor. În sensul prezentului alineat, un avion multimotor cu
propulsie axială se consideră un avion monomotor.

FCL.625

IR - Valabilitate, revalidare şi reînnoire

(a)

Validitate. O IR este validă pentru o perioadă de 1 an.

(b)

Revalidare.

(c)

(d)

(1)

O IR se revalidează în intervalul de 3 luni care precedă data expirării
calificării.

(2)

Solicitanţii care nu promovează secţiunea relevantă a unei verificări a
competenţelor profesionale IR înainte de data expirării IR nu exercită
privilegiile acordate prin IR până la promovarea verificării competenţelor
profesionale.

Reînnoire. Dacă o IR expiră, pentru reînnoirea privilegiilor, solicitanţii:
(1)

urmează cursuri de perfecţionare în cadrul unei ATO pentru a atinge nivelul de
competenţă necesar promovării elementului instrumental al testului de
îndemânare, în conformitate cu apendicele 9 la prezenta parte; şi

(2)

promovează o verificare a competenţelor profesionale, în conformitate cu
apendicele 9 la prezenta parte, pe categoria de aeronave relevantă.

Dacă IR nu s-a revalidat sau nu s-a reînnoit în ultimii 7 ani, este necesar ca titularul
să promoveze din nou examenul teoretic şi testul de îndemânare IR.
SECŢIUNEA 2
Cerinţe specifice pentru categoria avioane

FCL.625.A
(a)

RO

IR(A) - Revalidare

Revalidare. Solicitanţii unei revalidări a unei IR(A):
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(1)

în cazul în care se solicită şi revalidarea unei calificări de clasă sau de tip,
promovează un test de verificare a competenţelor profesionale, în conformitate
cu apendicele 9 la prezenta parte.

(2)

în cazul în care nu se solicită şi o revalidare de clasă sau de tip:

(3)

(b)

(i)

pentru avioanele cu un singur pilot, promovează secţiunea 3b şi acele
părţi relevante din secţiunea 1 relevante pentru zborul avut în vedere, ale
testului de verificare a competenţelor profesionale prevăzut la
apendicele 9 la prezenta parte; şi

(ii)

pentru avioanele multimotor, promovează secţiunea 6 din testul de
verificare a competenţelor profesionale pentru avioanele cu un singur
pilot, în conformitate cu apendicele 9 la prezenta parte doar prin referinţă
instrumentală.

Un FNPT II sau un FFS reprezentând clasa sau tipul de avion relevante se
poate folosi în cazul alineatului (2), dar, în aceste circumstanţe, cel puţin
fiecare test de verificare a competenţelor pentru o IR(A) se efectuează pe un
avion.

Se acordă deduceri, în conformitate cu apendicele 8 la prezenta parte.
SECŢIUNEA 3
Cerinţe specifice pentru categoria elicoptere

FCL.625.H
(a)

(b)

IR(H) - Revalidare

Solicitanţii unei revalidări a unei IR(H):
(1)

în cazul în care se solicită şi revalidarea unei calificări de clasă sau de tip,
promovează un test de verificare a competenţelor profesionale, în conformitate
cu apendicele 9 la prezenta parte, pentru tipul relevant de elicopter.

(2)

în cazul în care nu se solicită şi revalidarea unei calificări de clasă sau de tip,
promovează doar secţiunea 5 şi părţile relevante din secţiunea 1, în
conformitate cu apendicele 9 la prezenta parte, pentru tipul de elicopter
relevant. În acest caz, se poate folosi un FTD II/III sau un FFS reprezentând
tipul de elicopter relevant, dar, în aceste circumstanţe, cel puţin fiecare al
doilea test de verificare a competenţelor profesionale pentru o IR(H) se
efectuează pe un elicopter.

Se acordă deduceri, în conformitate cu apendicele 8 la prezenta parte.

FCL.630.H IR(H) - Extinderea privilegiilor de la elicopterele monomotor la
elicopterele multimotor
Titularii unei IR(H) valabilă pentru elicopterele monomotor, care doresc să obţină extinderea
IR(H) la elicopterele multimotor:

RO

(a)

urmează un curs de pregătire în cadrul unei ATO cuprinzând cel puţin 5 ore timp de
pregătire instrumentală pe dublă comandă, dintre care 3 ore pot fi efectuate pe un
FFS sau FTD 2/3 sau FNPT II/III; şi

(b)

promovează secţiunea 5 a testului de îndemânare, în conformitate cu apendicele 9 la
prezenta parte, privind elicopterele multimotor.

44

RO

REV 06.09.2011
SECŢIUNEA 4
Cerinţe specifice pentru categoria aeronave cu decolare-aterizare verticală
Rezervat
SECŢIUNEA 5
Cerinţe specifice pentru categoria dirijabile
FCL.625.As IR(As) - Revalidare
Solicitanţii unei revalidări a unei IR(As):

RO

(a)

în cazul în care se solicită şi revalidarea unei calificări de tip, promovează un test de
verificare a competenţelor profesionale, în conformitate cu apendicele 9 la prezenta
parte pentru tipul relevant de dirijabil;

(b)

în cazul în care nu se solicită şi revalidarea unei calificări de tip, promovează doar
secţiunea 5 şi acele părţi din secţiunea 1 relevante pentru zborul de verificare a
competenţelor pentru dirijabile avut în vedere, în conformitate cu apendicele 9 la
prezenta parte. În acest caz, se poate folosi un FTD 2/3 sau un FFS reprezentând
tipul relevant, dar, în aceste circumstanţe, cel puţin fiecare al doilea test de verificare
a competenţelor profesionale pentru revalidarea unei IR(As) se efectuează pe un
dirijabil.
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CAPITOLUL H
CALIFICĂRI DE CLASĂ ŞI DE TIP
SECŢIUNEA 1
Cerinţe comune
FCL.700

Circumstanţe în care sunt necesare calificări de clasă sau de tip

(a)

Cu excepţia cazului unei LAPL, SPL şi BPL, titularii unei licenţe de pilot nu
acţionează în nicio situaţie ca piloţi pe o aeronavă, decât dacă deţin o calificare de
clasă sau de tip valabilă şi corespunzătoare, în afară de situaţia în care aceştia susţin
teste de îndemânare sau teste de verificare a competenţelor profesionale pentru
reînnoirea calificărilor de clasă sau de tip sau urmează cursuri de pregătire practică.

(b)

Fără a aduce atingere dispoziţiilor de la litera (a), în cazul zborurilor legate de
introducerea sau modificarea unor tipuri de aeronave, piloţii pot deţine un certificat
special, acordat de autoritatea competentă, care îi autorizează să efectueze zborul.
Valabilitatea acestei autorizaţii se limitează la zborurile specifice.

(c)

Fără a aduce atingere dispoziţiilor de la literele (a) şi (b), în cazul zborurilor legate
de introducerea sau modificarea unor tipuri de aeronave, efectuate de întreprinderi
de proiectare sau producţie în cadrul domeniului de aplicare a privilegiilor lor, ca şi
al zborurilor de antrenament pentru eliberarea unei calificări de probe de zbor, dacă
cerinţele din prezentul capitol nu pot fi respectate, piloţii pot deţine o calificare de
probe de zbor eliberată în conformitate cu punctul FCL.820.

FCL.705

Privilegiile titularului unei calificări de clasă sau de tip

Privilegiile titularului unei calificări de clasă sau de tip îi conferă acestuia dreptul de a acţiona
ca pilot pe clasa sau tipul de aeronave specificat în calificare.
FCL.710
(a)

Pentru extinderea privilegiilor sale la o altă variantă de aeronavă de pe o calificare
de clasă sau de tip, pilotul urmează cursuri de formare pentru diferenţe sau de
familiarizare. În cazul unor variante ale unei calificări de tip, cursurile de formare
pentru diferenţe sau de familiarizare cuprind elementele relevante definite prin
datele privind evaluarea caracteristicilor operaţionale, în conformitate cu partea 21.

(b)

Dacă nu se efectuează zboruri pe respectiva variantă într-un interval de 2 ani după
încheierea cursurilor de formare pentru diferenţe, sunt necesare alte cursuri de
formare pentru diferenţe sau verificări ale competenţelor pentru menţinerea
privilegiilor, cu excepţia tipurilor sau variantelor calificărilor de clasă monomotor cu
piston şi TMG.

(c)

Cursul de formare pentru diferenţe se consemnează în carnetul de zbor al pilotului
sau într-un document echivalent şi se semnează de către instructor, după caz.

FCL.725
(a)

RO

Calificări de clasă şi de tip - variante

Cerinţe privind eliberarea calificărilor de clasă şi de tip

Curs de pregătire. Un solicitant al unei calificări de clasă sau de tip urmează un curs
de pregătire în cadrul unei ATO. Cursul de pregătire pentru calificarea de tip include
elementele obligatorii de pregătire pentru tipul relevant, definite prin datele privind
evaluarea caracteristicilor operaţionale, în conformitate cu partea 21.
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(b)

(c)

Examen teoretic. Solicitantul unei calificări de clasă sau de tip promovează un
examen teoretic organizat în cadrul unei ATO pentru a demonstra nivelul de
cunoştinţe teoretice necesar operării în siguranţă pe clasa sau tipul aplicabile.
(1)

Pentru aeronavele multipilot, examenul teoretic este unul scris şi cuprinde cel
puţin 100 de întrebări cu alegere multiplă care să acopere corespunzător
principalele teme ale programei.

(2)

Pentru aeronavele multimotor cu un singur pilot, examenul teoretic este unul
scris şi numărul de întrebări depinde de complexitatea aeronavei.

(3)

Pentru aeronavele monomotor, examenul teoretic este condus verbal de către
examinator în timpul testului de îndemânare, pentru a-şi da seama dacă s-a
atins un nivel de cunoştinţe satisfăcător sau nu.

(4)

Pentru avioanele cu un singur pilot clasificate ca avioane de înaltă
performanţă, examenul teoretic este unul scris şi cuprinde cel puţin 60 de
întrebări cu variante multiple de răspuns care să acopere corespunzător
principalele teme ale programei.

Test de îndemânare. Un solicitant al unei calificări de clasă sau de tip promovează
un test de îndemânare, în conformitate cu apendicele 9 la prezenta parte, pentru a
demonstra nivelul de îndemânare necesar operării în siguranţă pe clasa sau tipul de
aeronavă aplicabile.
Solicitantul promovează testul de îndemânare într-un interval de 6 luni după
începerea cursului de pregătire pentru clasă sau tip şi în intervalul de 6 luni care
precede solicitarea de eliberare a calificării de clasă sau de tip.

(d)

Un solicitant care este deja titularul unei calificări de tip pentru un tip de aeronavă,
cu privilegii fie pentru operări cu un singur pilot, fie pentru operări multipilot, se
consideră că îndeplineşte cerinţele teoretice în momentul în care solicită adăugarea
privilegiilor pentru cealaltă formă de operare pe acelaşi tip de aeronavă.

(e)

Fără a aduce atingere paragrafelor de mai sus, piloţii titulari ai unei calificări de
probe de zbor eliberate în conformitate cu punctul FCL.820 care au fost implicaţi în
elaborarea, certificarea şi producerea de teste de zbor pentru un tip de aeronavă şi
care au efectuat fie 50 de ore timp total de zbor, fie 10 ore timp de zbor ca PIC pe
zboruri de probă pe acel tip, are dreptul de a solicita eliberarea unei calificări de tip
relevante, cu condiţia să îndeplinească cerinţele privind experienţa şi condiţiile
indispensabile pentru emiterea calificării de tip, aşa cum prevede prezentul capitol
pentru categoria de aeronave relevante.

FCL.740
(a)

Perioada de valabilitate a calificărilor de clasă şi de tip este de un an, cu excepţia
calificărilor de clasă monomotor cu un singur pilot, pentru care perioada de
valabilitate este de 2 ani, doar dacă s-a prevăzut altceva prin datele de evaluare ale
caracteristicilor operaţionale, în conformitate cu partea 21.

(b)

Reînnoire. În cazul în care calificarea de clasă sau de tip a expirat, solicitantul:
(1)

RO

Valabilitatea şi reînnoirea calificărilor de clasă şi tip

participă la cursuri de perfecţionare în cadrul unei ATO, dacă este necesar să
atingă nivelul de competenţă necesar pentru operarea în siguranţă a clasei şi
tipului de aeronavă relevant; şi
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(2)

promovează un test de verificare a competenţei profesionale, în conformitate
cu apendicele 9 la prezenta parte.
SECŢIUNEA 2
Cerinţe specifice pentru categoria avioane

FCL.720.A Cerinţe privind experienţa şi condiţii indispensabile pentru eliberarea
calificărilor de clasă şi de tip - avioane
Cu excepţia cazului în care datele de evaluare ale caracteristicilor operaţionale, în
conformitate cu partea 21, prevăd altceva, un solicitant al unei calificări de clasă sau de tip
îndeplineşte următoarele cerinţe privind experienţa şi condiţii indispensabile pentru eliberarea
calificării relevante:
(a)

Avioane multimotor cu un singur pilot. Un solicitant al calificării de clasa I sau de
tip pe un avion multimotor cu un singur pilot a efectuat cel puţin 70 de ore ca PIC pe
avioane.

(b)

Avioane simple de înaltă performanţă cu un singur pilot. Înainte de a începe
pregătirea practică, un solicitant al unei calificări de clasa I sau de tip pentru un
avion cu un singur pilot, clasificat ca avion de înaltă performanţă:
(1)

are cel puţin un total 200 de ore experienţă de zbor, dintre care 70 de ore ca
PIC pe avioane; şi

(2)

(i)
este titularul unui certificat de promovare a unui curs teoretic
suplimentar urmat în cadrul unei ATO; sau
(ii)

promovează examenul teoretic ATPL(A), în conformitate cu prezenta
parte; sau

(iii) este, în plus, titularul unei licenţe eliberate în conformitate cu prezenta
parte, al unei ATPL(A) sau al unei CPL(A)/IR cu credite pentru
cunoştinţele teoretice pentru ATPL(A), eliberate în conformitate cu
anexa 1 OACI;
(3)

suplimentar, piloţii care doresc să obţină privilegiul de a opera avionul în
operări multipilot, îndeplinesc cerinţele de la litera (d) punctul (4).

(c)

Avioane complexe de înaltă performanţă cu un singur pilot. Cei care solicită
eliberarea unei calificări de tipul I pentru avioane complexe cu un singur pilot din
clasa de înaltă performanţă, pe lângă îndeplinirea cerinţelor de la litera (b), sunt
titularii unei IR(A).

(d)

Avioane multipilot. Un solicitant care participă la un curs pentru o calificare de
tipul I pentru un avion multipilot este un pilot elev care urmează un curs de pregătire
pentru MPL sau îndeplineşte următoarele cerinţe:
(1)

are cel puţin 70 de ore de zbor ca PIC pe avioane;

(2)

este titular al unei IR(A);

(3)

a promovat examenele teoretice ATPL(A), în conformitate cu prezenta parte;
şi

(4)

cu excepţia cazului în care cursul pentru calificarea de tip este însoţit de un
curs MCC:
(i)

RO

deţin un certificat de promovare a unui curs MCC pe avioane; sau
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(ii)

deţin un certificat de promovare a unui curs MCC pe elicoptere şi are o
experienţă de peste 100 de ore de zbor ca pilot pe elicoptere multipilot;
sau

(iii) au cel puţin 500 de ore de zbor pe elicoptere multipilot; sau
(iv) au cel puţin 500 de ore ca piloţi în operări multipilot pe avioane
multimotor cu un singur pilot, în transportul aerian comercial, în
conformitate cu cerinţele aplicabile privind operările aeriene.
(e)

Calificări de tip suplimentare pentru avion complex de înaltă performanţă multipilot
şi cu un sigur pilot. O persoană care solicită eliberarea de calificări suplimentare de
tip multipilot şi pe avioane complexe de înaltă performanţă cu un singur pilot deţin o
IR(A) multimotor.

(f)

Dacă se prevede astfel prin datele de evaluare ale caracteristicilor operaţionale, în
conformitate cu partea 21, exercitarea privilegiilor calificării de tip se poate limita,
iniţial, la zborul sub supravegherea unui instructor. Orele de zbor sub supraveghere
se consemnează în carnetul de zbor al pilotului sau într-un document echivalent şi se
semnează de către instructor. Limitarea se înlătură în cazul în care pilotul face
dovada efectuării orelor de zbor sub supraveghere prevăzute prin datele de evaluare
ale caracteristicilor operaţionale.

FCL.725.A Pregătirea teoretică şi practică pentru eliberarea calificărilor de clasă şi
de tip - avioane
Cu excepţia cazului în care se prevede altfel prin datele de evaluare ale caracteristicilor
operaţionale, în conformitate cu partea 21:
(a)

(b)

Avioane multimotor cu un singur pilot.
(1)

Cursul teoretic pentru o calificare de clasă pentru avioane multimotor cu un
singur pilot cuprinde cel puţin 7 ore de pregătire practică în cadrul unor operări
pe avioane multimotor.

(2)

Cursul de pregătire practică pentru o calificare de clasă sau de tip pentru
avioane multimotor cu un singur pilot include cel puţin 2 ore şi 30 de minute
de pregătire practică pe dublă comandă în condiţii normale de operare a
avionului multimotor şi nu mai puţin de 3 ore şi 30 de minute de pregătire
practică pe dublă comandă pe proceduri cu un motor cedat şi tehnici de zbor
asimetric.

Avioane cu un singur pilot –portavion. Cursul de pregătire pentru calificările pentru
avion cu un singur pilot–portavion cuprinde pregătire teoretică şi practică. Pregătirea
practică pentru o calificare de clasă sau de tip pentru avion cu un singur pilot–
portavion cuprinde cel puţin 8 ore de pregătire practică pe dublă comandă, dacă
solicitantul este titularul versiunii terestre a calificării de clasă sau de tip relevante
sau 10 ore, în cazul în care solicitantul nu deţine o astfel de calificare.

FCL.730.A Cerinţe specifice pentru piloţii care urmează un curs pentru calificare de
tip fără ore de zbor pe aeronavă (Zero Flight Time Type Rating - ZFTT) - avioane
(a)

RO

Un pilot care urmează un curs de pregătire pentru o ZFTT trebuie să efectueze pe un
avion turboreactor multipilot omologat conform standardului CS-25 sau
echivalentului din codul de navigabilitate sau pe un avion cu turbopropulsie care are
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o masă maximă de decolare aprobată nu mai mică de 10 tone sau o configuraţie
aprobată de mai mult de 19 locuri pentru pasageri cel puţin:

(b)

(1)

dacă, în timpul cursului, se foloseşte un FFS considerat de nivelul CG, C sau
interim C, 1 500 de ore de zbor sau 250 de segmente de rută;

(2)

dacă, în timpul cursului, se foloseşte un FFS considerat de nivelul DG sau D,
500 de ore de zbor sau 100 de segmente de rută.

În cazul în care un pilot trece de la un avion cu turbopropulsie la un avion
turboreactor sau de la un avion turboreactor la un avion cu turbopropulsie, este
necesară pregătire suplimentară pe simulator.

FCL.735.A
(a)

Curs de pregătire pentru cooperare în echipaj multiplu - avioane

Cursul de pregătire MCC cuprinde cel puţin:
(1)

25 de ore de pregătire teoretică şi exerciţii; şi

(2)

20 de ore de pregătire practică MCC sau 15 ore în cazul piloţilor elevi care
urmează un curs integrat ATP.

Se foloseşte un FNPT II MCC sau un FFS. În cazul în care cursul MCC se combină
cu un curs pentru calificarea iniţială de tip, pregătirea practică MCC se poate reduce
la nu mai puţin de 10 ore dacă se foloseşte acelaşi FFS atât pentru cursul MCC, cât
şi pentru cursul pentru calificarea de tip.
(b)

Cursul MCC se efectuează într-un interval de 6 luni în cadrul unei ATO.

(c)

Cu excepţia cazului în care cursul MCC se combină cu un curs pentru o calificare de
tip, la încheierea cursului MCC, solicitantului i se acordă un certificat de absolvire.

(d)

Un solicitant care a absolvit cursul MCC este scutit de îndeplinirea cerinţei de la
litera (a) punctul (1).

FCL.740.A
(a)

Revalidarea calificărilor de clasă pentru avioane multimotor şi a calificărilor de tip.
Pentru revalidarea calificărilor de clasă pentru avioane multimotor şi a calificărilor
de tip, solicitantul:
(1)

promovează un test de verificare a competenţelor în conformitate cu
apendicele 9 la prezenta parte pe clasa şi tipul de avion relevante sau pe un
FSTD reprezentând respectiva clasă sau respectivul tip, într-un interval de 3
luni imediat înaintea datei la care expiră termenul de valabilitate a calificării;
şi

(2)

efectuează pe durata perioadei de validitate cel puţin:

(3)

RO

Revalidarea calificărilor de clasă sau de tip - avioane

(i)

10 segmente de rută ca pilot pe clasa sau tipul de avion relevante; sau

(ii)

1 segment de rută ca pilot pe clasa sau tipul de avion relevante sau pe
FFS în compania unui examinator. Există posibilitatea zborului pe acest
segment de rută în timpul verificării competenţelor profesionale.

Un pilot care lucrează pentru un operator de transport aerian comercial
omologat, în conformitate cu cerinţele privind operările aeriene aplicabile, care
a promovat testul de competenţă profesională pentru operatori pentru
revalidarea calificării de clasă sau de tip este scutit de îndeplinirea cerinţei de
la punctul (2).
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(4)

(b)

Revalidarea calificărilor de clasă pentru avioane monomotor cu un singur pilot.
(1)

(c)

Revalidarea unei IR(A), dacă se deţine, se poate combina cu o verificare a
competenţelor profesionale pentru revalidarea unei calificări de clasă sau de
tip.
Calificările de clasă pentru avioane monomotor cu un singur piston şi TMG.
Pentru revalidarea calificărilor de clasă pentru avioane monomotor cu un
singur piston sau TMG, solicitantul:
(i)

în intervalul de 3 luni anterior datei expirării validităţii calificării,
promovează o verificare a competenţei profesionale în clasa relevantă, în
conformitate cu apendicele 9 la prezenta parte cu un examinator; sau

(ii)

în intervalul de 12 luni anterior datei expirării validităţii calificării,
efectuează 12 ore de zbor în clasa relevantă, inclusiv:
-

6 ore ca PIC;

-

12 decolări şi 12 aterizări; şi

-

un zbor de antrenament de cel puţin o oră în compania unui
instructor de zbor (FI) sau a unui instructor pentru calificarea de
clasă (CRI). Solicitanţii sunt scutiţi de acest zbor dacă au promovat
un test de competenţă profesională pentru o calificare de clasă sau
de tip sau un test de îndemânare pentru orice clasă sau tip de avion.

(2)

În cazul în care solicitanţii sunt titulari atât ai calificării de clasă terestre pentru
avioane monomotor cu un singur piston, cât şi ai calificării de TMG, aceştia
pot îndeplini cerinţele de la punctul (1) în ambele clase şi obţin revalidarea
ambelor calificări.

(3)

Avioane cu turbopropulsie monomotor cu un singur pilot. Pentru revalidarea
calificărilor de clasă pentru avioane cu turbopropulsie monomotor cu un singur
piston, în intervalul de 3 luni anterior datei expirării validităţii calificării,
solicitanţii promovează un examen de competenţă profesională în clasa
relevantă, în conformitate cu apendicele 9 la prezenta parte cu un examinator.

Solicitanţii care nu promovează toate secţiunile unei verificări a competenţelor
profesionale înainte de data expirării calificării de clasă sau de tip nu exercită
privilegiile acordate prin respectiva calificare până la promovarea verificării
competenţelor profesionale.
SECŢIUNEA 3
Cerinţe specifice pentru categoria elicoptere

FCL.720.H Cerinţe privind experienţa şi condiţii indispensabile pentru eliberarea
calificărilor de clasă şi de tip - elicoptere
Cu excepţia cazului în care datele de evaluare ale caracteristicilor operaţionale, în
conformitate cu partea 21, prevăd altceva, un solicitant al eliberării unei calificări de
elicoptere de tipul I îndeplineşte următoarele cerinţe privind experienţa şi condiţii
indispensabile pentru eliberarea calificării relevante:
(a)

RO

Elicoptere multipilot. O persoană care participă la un curs pentru o calificare de tipul
I pentru un elicopter multipilot:
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(1)

are cel puţin 70 de ore de zbor ca PIC pe elicoptere;

(2)

cu excepţia cazului în care cursul pentru calificarea de tip este însoţit de un
curs MCC:
(i)

deţine un certificat de promovare a unui curs MCC pe elicoptere; sau

(ii)

are cel puţin 500 de ore de zbor ca pilot pe avioane multipilot; sau

(iii) are cel puţin 500 de ore de zbor ca pilot în operări multipilot pe
elicoptere multimotor;
(3)
(b)

(c)

Unei persoane care participă la un curs pentru o calificare de tipul I pentru un
elicopter multipilot care a absolvit un curs integrat ATP(H)/IR, ATP(H), CPL(H)/IR
sau CPL(H) şi care nu îndeplineşte cerinţa de la litera (a) punctul (1) i se eliberează o
calificare de tip cu privilegiile limitate la exercitarea funcţiilor doar în calitate de
copilot. Această limitare poate fi înlăturată în momentul în care pilotul:
(1)

a efectuat 70 de ore ca PIC sau pilot comandant sub supraveghere pe
elicoptere;

(2)

a promovat un test de îndemânare pe tipul de elicopter multipilot aplicabil ca
PIC.

Elicoptere multimotor cu un singur pilot. O persoană care solicită eliberarea unei
calificări de tipul I pentru elicoptere multimotor cu un singur pilot:
(1)

(2)

FCL.735.H
(a)

înainte de a începe pregătirea practică:
(i)

a promovat examenele teoretice ATPL(H); sau

(ii)

este titulara unui certificat de absolvire a unui curs pregătitor desfăşurat
în cadrul unei ATO. Cursul acoperă următoarele teme ale cursului
teoretic ATPL(H):
—

Cunoaşterea generală a aeronavei – Structură aeronavă / Sisteme /
Motoare şi instrumente/electronică,

—

Performanţe de zbor şi planificarea zborului, masa şi centrajul,
performanţe;

în cazul solicitanţilor care nu au efectuat un curs integrat de pregătire
ATP(H)/IR, ATP(H), sau CPL(H)/IR, aceştia au efectuat cel puţin 70 de ore ca
PIC pe elicoptere.
Curs de pregătire pentru cooperare în echipaj multiplu - elicoptere

Cursul de pregătire MCC cuprinde cel puţin:
(1)
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a promovat examenele teoretice ATPL(H).

pentru MCC/IR:
(i)

25 de ore de pregătire teoretică şi exerciţii; şi

(ii)

20 de ore de pregătire practică MCC sau 15 ore în cazul piloţilor elevi
care urmează un curs integrat ATP(H)/IR. În cazul în care cursul MCC
se combină cu un curs pentru calificarea iniţială de tip pentru elicoptere
multipilot, pregătirea practică MCC se poate reduce la nu mai puţin de
10 ore, dacă se foloseşte acelaşi FSTD atât pentru cursul MCC cât şi
pentru cursul pentru calificarea de tip;
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(2)

(b)

pentru MCC/VFR:
(i)

25 de ore de pregătire teoretică şi exerciţii; şi

(ii)

15 ore de pregătire practică MCC sau 10 ore, în cazul piloţilor elevi care
urmează un curs integrat ATP(H)/IR. În cazul în care cursul MCC se
combină cu un curs pentru obţinerea calificării de tip pentru elicoptere
multipilot, pregătirea practică MCC se poate reduce la nu mai puţin de 7
ore, dacă se foloseşte acelaşi FSTD atât pentru cursul MCC, cât şi pentru
cursul pentru calificarea de tip.

Cursul MCC se efectuează într-un interval de 6 luni în cadrul unei ATO.
Se foloseşte un FNPT II sau III omologat pentru MCC, un FTD 2/3 sau un FFS.

(c)

Cu excepţia cazului în care cursul MCC se combină cu un curs pentru o calificare de
tip multipilot, la încheierea cursului MCC, solicitantului i se acordă un certificat de
absolvire.

(d)

Un solicitant care a absolvit cursul MCC este scutit de îndeplinirea cerinţei de la
litera (a) punctul (1) (i) sau litera (a) punctul (2) (i), după caz.

(e)

O persoană care participă la un curs MCC/IR care a absolvit un curs MCC/VFR este
scutită de îndeplinirea cerinţei de la litera (a) punctul (1) (i) şi efectuează 5 ore de
pregătire practică MCC/IR.

FCL.740.H
(a)

Revalidarea calificărilor de tip – elicoptere

Revalidare. Pentru revalidarea calificărilor de tip pentru elicoptere, solicitantul:
(1)

promovează un test de verificare a competenţelor profesionale, în conformitate
cu apendicele 9 la prezenta parte, pe tipul de elicopter relevant sau pe un
FSTD reprezentând respectivul tip, într-un interval de 3 luni imediat înainte de
data la care expiră valabilitatea calificării; şi

(2)

efectuează cel puţin 2 ore ca pilot pe tipul de elicopter relevant în intervalul de
timp în care calificarea este valabilă. Durata testului de competenţă
profesională poate fi de aproximativ 2 ore.

(3)

În cazul în care solicitanţii deţin mai mult de 1 calificare de tip pentru
elicoptere monomotor cu piston, aceştia pot obţine revalidarea tuturor
calificărilor de tip relevante prin susţinerea testului de verificare a competenţei
profesionale doar în cazul uneia dintre calificările de tip deţinute, cu condiţia
ca să fi efectuat cel puţin 2 ore de zbor ca PIC pe alte tipuri pe durata perioadei
de valabilitate.
Testul de verificare a competenţei profesionale se susţine de fiecare dată
pentru un tip diferit.

(4)
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În cazul în care solicitanţii deţin mai mult de 1 calificare de tip pentru
elicoptere monomotor cu turbină, cu o masă de decolare maximă aprobată de
până la 3 175 kg, aceştia pot obţine revalidarea tuturor calificărilor de tip
relevante prin susţinerea testului de verificare a competenţei profesionale doar
în cazul uneia dintre calificările de tip deţinute, cu condiţia să fi efectuat:
(i)

300 de ore ca PIC pe elicoptere;

(ii)

15 ore pentru fiecare dintre tipurile deţinute; şi
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(iii) cel puţin 2 ore de zbor ca PIC pentru fiecare dintre celelalte tipuri pe
durata perioadei de valabilitate.
Testul de verificare a competenţei profesionale se susţine de fiecare dată
pentru un tip diferit.

(b)

(5)

Un pilot care promovează un test de îndemânare pentru eliberarea unei
calificări de tip suplimentare obţine revalidarea pentru calificările de tip
relevante în grupurile comune, în conformitate cu punctele (3) şi (4).

(6)

Revalidarea unei IR(H), dacă se deţine, se poate combina cu un test de
verificare a competenţei profesionale pentru calificarea de tip.

O persoană care nu promovează toate secţiunile unei verificări a competenţelor
profesionale înainte de data expirării calificării de tip nu exercită privilegiile
acordate prin respectiva calificare până la promovarea verificării competenţelor
profesionale. În cazul literei (a) punctele (3) şi (4), solicitantul nu îşi exercită
privilegiile pentru niciunul dintre tipuri.
SECŢIUNEA 4
Cerinţe specifice pentru categoria aeronave cu decolare-aterizare verticală

FCL.720.PL Cerinţe privind experienţa şi condiţii indispensabile pentru eliberarea
calificărilor de clasă şi de tip - aeronave cu decolare-aterizare verticală
Cu excepţia cazului în care datele de evaluare ale caracteristicilor operaţionale, în
conformitate cu partea 21, prevăd altceva, un solicitant al obţinerii unei calificări de clasă sau
de tip pentru aeronave cu decolare-aterizare verticală îndeplineşte următoarele cerinţe privind
experienţa şi condiţii indispensabile:
(a)

(b)

(c)

RO

pentru piloţii de avioane:
(1)

sunt titularii unei CPL/IR(A) cu pregătire teoretică ATPL sau ai unei
ATPL(A);

(2)

deţin un certificat de absolvire a unui curs MCC;

(3)

au efectuat mai mult de 100 de ore ca pilot pe avioane multipilot;

(4)

au efectuat 40 de ore de pregătire practică pe elicoptere;

pentru piloţii de elicoptere:
(1)

sunt titularii unei CPL/IR(H) cu pregătire teoretică ATPL sau ai unei
ATPL/IR(H);

(2)

deţin un certificat de absolvire a unui curs MCC;

(3)

au efectuat mai mult de 100 de ore ca pilot pe elicoptere multipilot;

(4)

au efectuat 40 de ore de pregătire practică pe avioane;

pentru piloţi calificaţi atât pe avioane cât şi pe elicoptere:
(1)

sunt titulari cel puţin ai unei CPL(H);

(2)

deţin o IR şi pregătire teoretică ATPL sau o ATPL fie pe avioane, fie pe
elicoptere;

(3)

deţin un certificat de absolvire a unui curs MCC fie pe avioane, fie pe
elicoptere;
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(4)

au efectuat cel puţin 100 de ore de zbor ca pilot pe avioane sau pe elicoptere
multipilot;

(5)

au efectuat 40 de ore de pregătire practică pe avioane sau elicoptere, după caz,
dacă pilotul nu are experienţă ca ATPL sau pe o aeronavă multipilot.

FCL.725.PL Pregătirea practică pentru eliberarea calificărilor de tip - aeronave cu
decolare-aterizare verticală
Partea de pregătire practică a cursului de pregătire pentru calificarea de tip pentru aeronave
cu decolare-aterizare verticală se efectuează atât pe aeronavă, cât şi pe un FSTD reprezentând
aeronava şi calificat corespunzător acestui scop.
FCL.740.PL Revalidarea calificărilor de tip – aeronave cu decolare-aterizare verticală
(a)

Revalidare. Pentru revalidarea calificărilor de tip pentru aeronave cu decolareaterizare verticală, solicitantul:
(1)

promovează un test de verificare a competenţelor profesionale, în conformitate
cu apendicele 9 la prezenta parte, pe tipul de aeronave cu decolare-aterizare
verticală, într-un interval de 3 luni imediat înainte de data la care expiră
valabilitatea calificării;

(2)

efectuează pe durata perioadei de validitate cel puţin:

(3)

(b)

(i)

10 segmente de rută ca pilot pe clasa sau tipul de aeronavă cu decolareaterizare verticală relevante; sau

(ii)

1 segment de rută ca pilot pe clasa sau tipul de aeronavă cu decolareaterizare relevante sau pe FFS, în compania unui examinator. Există
posibilitatea zborului pe acest segment de rută în timpul verificării
competenţelor profesionale.

Un pilot care lucrează pentru un operator de transport aerian comercial
omologat, în conformitate cu cerinţele privind operările aeriene aplicabile, care
a promovat testul de competenţă profesională pentru operatori pentru
revalidarea calificării de tip este scutit de îndeplinirea cerinţei de la punctul
(2).

Solicitanţii care nu promovează toate secţiunile unei verificări a competenţelor
profesionale înainte de data expirării calificării de clasă sau de tip nu exercită
privilegiile acordate prin respectiva calificare până la promovarea verificării
competenţelor profesionale.
SECŢIUNEA 5
Cerinţe specifice pentru categoria dirijabile

FCL.720.As Condiţii indispensabile pentru eliberarea calificărilor de tip - dirijabile
Cu excepţia cazului în care datele de evaluare ale caracteristicilor operaţionale, în
conformitate cu partea 21, prevăd altceva, un solicitant al obţinerii unei calificări de clasă sau
de tip pentru dirijabile îndeplineşte următoarele cerinţe privind experienţa şi condiţii
indispensabile:
(a)

RO

pentru dirijabile multipilot:
(1)

a efectuat 70 de ore de zbor ca PIC pe dirijabile;

(2)

este titularul un certificat de promovare a unui curs MCC pe dirijabile.
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(3)

Unui solicitant care nu îndeplineşte cerinţa de la punctul (2) i se eliberează
calificarea de tip cu privilegiile limitate exclusiv la exercitarea funcţiilor de
copilot. Limitarea se înlătură în momentul în care pilotul a efectuat 100 de ore
timp de zbor ca PIC sau pilot comandant sub supraveghere pe dirijabile.

FCL.735.As Curs de pregătire pentru cooperare în echipaj multiplu - elicoptere
(a)

Cursul de pregătire MCC cuprinde cel puţin:
(1)

12 ore de pregătire teoretică şi exerciţii; şi

(2)

5 ore de pregătire practică MCC;

(3)

Se foloseşte un FNPT II sau III omologat pentru MCC, un FTD 2/3 sau un
FFS.

(b)

Cursul MCC se efectuează într-un interval de 6 luni, în cadrul unei ATO.

(c)

Cu excepţia cazului în care cursul MCC se combină cu un curs pentru o calificare de
tip multipilot, la încheierea cursului MCC, solicitantului i se acordă un certificat de
absolvire.

(d)

Un solicitant care a absolvit cursul MCC este scutit de îndeplinirea cerinţelor de la
litera (a).

FCL.740.As Revalidarea calificărilor de tip – dirijabile
(a)

(b)
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Revalidare. Pentru revalidarea calificărilor de tip pentru dirijabile, solicitantul:
(1)

promovează un test de verificare a competenţelor profesionale, în conformitate
cu apendicele 9 la prezenta parte, pe tipul de dirijabil relevant, într-un interval
de 3 luni imediat înainte de data la care expiră valabilitatea calificării; şi

(2)

efectuează cel puţin 2 ore ca pilot pe tipul de dirijabil relevant în intervalul de
timp în care calificarea este valabilă. Durata verificării competenţelor
profesionale poate fi de aproximativ 2 ore.

(3)

revalidarea unei IR(As), dacă se deţine, se poate combina cu un test de
verificare a competenţei profesionale pentru calificarea de tip.

O persoană care nu promovează toate secţiunile unei verificări a competenţelor
profesionale înainte de data expirării calificării de tip nu exercită privilegiile
acordate prin respectiva calificare până la promovarea verificării competenţelor
profesionale.
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CAPITOLUL I
CALIFICĂRI SUPLIMENTARE
FCL.800

Calificare de zbor acrobatic

(a)

Titularii unei licenţe de pilot pentru avioane, TMG sau planoare execută zboruri
acrobatice, în cazul în care deţin calificarea corespunzătoare.

(b)

Solicitanţii unei calificări de zbor acrobatic:

(c)

(1)

au efectuat cel puţin 40 de ore timp de zbor sau, în cazul planoarelor, 120 de
lansări ca PIC pe categoria de aeronave corespunzătoare, efectuate după
eliberarea licenţei;

(2)

un curs de pregătire în cadrul unei ATO, care cuprinde:
(i)

pregătirea teoretică aferentă calificării;

(ii)

cel puţin 5 ore sau 20 de zboruri acrobatice de pregătire pe categoria
de aeronave corespunzătoare.

Privilegiile calificării de zbor aprobate se limitează la categoria de aeronave pe care
s-a susţinut testul de îndemânare. Privilegiile se extind la altă categorie de aeronave
în cazul în care pilotul este titularul unei licenţe pentru respectiva categorie de
aeronave şi a efectuat cu succes cel puţin 3 zboruri de pregătire practică pe dublă
comandă acoperind întreaga programă de pregătire pe respectiva categorie de
aeronave.

FCL.805

Calificările de tractare planoare şi tractare bannere

(a)

Titularii unei licenţe de pilot cu privilegii pentru zborul pe avioane sau TMG
tractează planoare sau bannere doar în cazul în care deţin calificarea corespunzătoare
de tractare planoare sau bannere.

(b)

Solicitanţii unei calificări de tractare planoare trebuie să fi efectuat:
(1)

cel puţin 30 de ore timp de zbor ca PIC şi 60 de decolări şi aterizări în avioane,
dacă activitatea se va desfăşura pe avioane, sau pe TMG, în cazul în care
activitatea se va derula pe TMG, efectuate după eliberarea licenţei;

(2)

un curs de pregătire în cadrul unei ATO, care cuprinde:
(i)

pregătire teoretică privind operaţiunile şi procedurile de tractare;

(ii)

cel puţin 10 zboruri de pregătire cu tractarea unui planor, inclusiv cel
puţin 5 zboruri pe dublă comandă şi

(iii) cu excepţia titularilor unei LAPL(S) sau ai unei SPL, 5 zboruri de
familiarizare pe un planor lansat de o aeronavă.
(c)

Solicitanţii unei calificări de tractare bannere trebuie să fi efectuat:
(1)

cel puţin 100 de ore timp de zbor şi 200 de decolări şi aterizări ca PIC pe
avioane sau TMG, după emiterea licenţei. Cel puţin 30 dintre aceste ore se vor
efectua pe avioane, dacă activitatea se va desfăşura pe avioane, sau în TMG,
dacă activitatea se va derula în TMG;

(2)

un curs de pregătire în cadrul unei ATO, care cuprinde:
(i)
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pregătire teoretică privind operaţiunile şi procedurile de tractare;
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(ii)
(d)

Privilegiile calificărilor de tractare planoare sau bannere se limitează la avioane sau
TMG, în funcţie de aeronava pe care s-a efectuat pregătirea practică. Privilegiile se
extind în cazul în care pilotul este titularul unei licenţe pentru avioane sau TMG şi a
efectuat cu succes cel puţin 3 zboruri de pregătire practică acoperind întreaga
programă de pregătire pe fiecare aeronavă, după caz.

(e)

Pentru exercitarea privilegiilor calificărilor de tractare planoare sau bannere, titularul
calificării trebuie să fi efectuat un minim de 5 tractări în intervalul ultimelor 24 de
luni.

(f)

În cazul în care pilotul nu îndeplineşte cerinţele de la litera (e), înainte de reluarea
exercitării privilegiilor sale, pilotul efectuează tractările care lipsesc cu sau sub
supravegherea unui instructor.

FCL.810
(a)

(b)

Calificare de zbor pe timp de noapte

Avioane, TMG, dirijabile.
(1)

RO

cel puţin 10 zboruri de pregătire cu tractarea unui banner, inclusiv cel
puţin 5 zboruri pe dublă comandă.

Dacă privilegiile unei LAPL sau ale unei PPL pentru avioane, TMG sau
dirijabile se vor exercita în condiţii VFR pe timp de noapte, solicitanţii trebuie
să fi urmat un curs de pregătire în cadrul unei ATO. Cursul cuprinde:
(i)

pregătire teoretică;

(ii)

cel puţin 5 ore timp de zbor pe categoria de aeronave corespunzătoare pe
timp de noapte, inclusiv 3 ore de pregătire pe dublă comandă, care
cuprinde cel puţin 1 oră de navigare în raid cu cel puţin un zbor în raid
pe dublă comandă de cel puţin 50 km şi 5 decolări pe simplă comandă şi
5 aterizări cu oprire completă pe simplă comandă.

(2)

Înainte de efectuarea pregătirii pe timp de noapte, titularii unei LAPL trebuie
să fi efectuat pregătirea de bază în zbor instrumental necesară pentru eliberarea
PPL.

(3)

În cazul în care solicitanţii sunt titulari atât ai calificării de clasă (terestre)
pentru avioane monomotor cu un singur piston, cât şi ai calificării de TMG,
aceştia pot îndeplini cerinţele de la punctul (1) de mai sus în fiecare clasă sau
în ambele clase.

Elicoptere. În cazul în care privilegiile unei PPL pentru elicoptere urmează a fi
efectuate în condiţii VFR pe timp de noapte, solicitantul trebuie:
(1)

să fi efectuat cel puţin 100 de ore timp de zbor ca pilot pe elicoptere înainte de
eliberarea licenţei, inclusiv cel puţin 60 de ore ca PIC pe elicoptere şi 20 de
ore de zbor în raid;

(2)

să fi urmat un curs de pregătire în cadrul unei ATO. Cursul se promovează
într-un interval de 6 luni şi cuprinde:
(i)

5 ore de pregătire teoretică;

(ii)

10 ore timp de pregătire practică instrumentală pe dublă comandă pe
elicopter; şi
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(iii) 5 ore timp de zbor pe timp de noapte, inclusiv cel puţin 3 ore de
pregătire practică pe dublă comandă care cuprinde cel puţin 1 oră de
navigare în raid şi 5 circuite pe timp de noapte pe simplă comandă.
Fiecare circuit cuprinde o decolare şi o aterizare.
(3)
(c)

Baloane. Dacă privilegiile unei LAPL pentru baloane sau ale unei BPL se vor
exercita în condiţii VFR pe timp de noapte, solicitanţii efectuează cel puţin 2 zboruri
de pregătire pe timp de noapte cu o durată de cel puţin 1 oră fiecare.

FCL.815
(a)

Un solicitant care este sau a fost titular al unei IR pe un avion sau TMG se
creditează cu 5 ore pentru cerinţa de la punctul (2) (ii) de mai sus.

Calificare de zbor în munţi

Privilegii. Privilegiile titularului unei calificări de zbor în munţi îi conferă acestuia
dreptul de a efectua zboruri pe avioane sau TMG spre şi dinspre suprafeţe desemnate
ca necesitând o astfel de calificare de către autorităţile corespunzătoare stabilite de
către statele membre.
Calificarea iniţială de zbor în munţi se poate obţine:
(1)

pe roţi, pentru acordarea privilegiului de a zbura spre şi dinspre astfel de
suprafeţe, dacă acestea nu sunt acoperite de zăpadă; sau

(2)

pe schiuri, pentru acordarea privilegiului de a zbura spre şi dinspre astfel de
suprafeţe, dacă acestea sunt acoperite de zăpadă.

(3)

Privilegiile calificării iniţiale se pot extinde fie la privilegiile pe roţi, fie la cele
pe schiuri, dacă pilotul a urmat un curs de familiarizare suplimentar
corespunzător, care să cuprindă pregătirea teoretică şi zborul de antrenament în
compania unui instructor de zbor montan.

(b)

Curs de pregătire. Solicitanţii unei calificări de zbor în munţi trebuie să fi urmat,
într-un interval de 24 de luni, un curs de pregătire teoretică şi practică în cadrul unei
ATO. Conţinutul cursului este corespunzător privilegiilor avute în vedere.

(c)

Test de îndemânare. După absolvirea cursului, solicitantul promovează un test de
îndemânare cu un FE calificat în acest scop. Testul de îndemânare cuprinde:
(1)

un examen teoretic oral;

(2)

6 aterizări pe cel puţin 2 suprafeţe diferite desemnate ca necesitând o calificare
de zbor la munte, altele decât suprafaţa de decolare.

(d)

Valabilitate. O calificare de zbor în munţi este valabilă pe o perioadă de 24 luni.

(e)

Revalidare. Pentru revalidarea calificării de zbor în munţi, solicitantul trebuie:

(f)

(1)

să fi efectuat cel puţin 6 aterizări montane în ultimele 24 de luni; sau

(2)

să fi promovat un test de verificare a competenţelor profesionale. Testul de
verificare a competenţelor profesionale trebuie să îndeplinească cerinţele de la
litera (c).

Reînnoire. În cazul în care calificarea a expirat, solicitantul trebuie să îndeplinească
cerinţa de la litera (e) punctul (2).

FCL.820
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Calificare de pilot de încercare
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(a)

Titularii unei licenţe de pilot pe avioane sau elicoptere acţionează ca PIC doar în
cazul categoriilor 1 sau 2 de probe de zbor, aşa cum s-a stabilit în partea 21, dacă
deţin o calificare de pilot de încercare

(b)

Obligaţia de a fi titularul unei calificări de pilot de încercare prevăzută la litera (a) se
aplică doar în cazul zborurilor de încercare care au loc pe:

(c)

(1)

elicoptere omologate sau care urmează a fi omologate în conformitate cu
standardele CS-27 sau CS-29 sau coduri de navigabilitate echivalente; sau

(2)

avioane omologate sau care urmează a fi omologate în conformitate cu:

RO

standardele CS-25 sau coduri de navigabilitate echivalente; sau

(ii)

standardele CS-23 sau coduri de navigabilitate echivalente, cu excepţia
avioanelor cu o masă de decolare maximă mai mică de 2 000 kg.

Privilegiile titularului unei calificări de pilot de încercare îi conferă acestuia, pe
categoria relevantă de aeronave, dreptul:
(1)

în cazul calificării de pilot de încercare de categoria 1, de a efectua toate
categoriile de zboruri de încercare, astfel cum sunt definite la partea 21, fie ca
PIC, fie în calitate de copilot;

(2)

în cazul calificării de pilot de încercare de categoria 2:

(3)

(d)

(i)

(i)

de a efectua zboruri de încercare, de categoria 1, astfel cum sunt definite
la partea 21:

-

în calitate de copilot; sau

-

ca PIC, în cazul avioanelor prevăzute la litera (b) punctul (2) (ii), cu
excepţia celor din categoria commuter sau care au o viteză în picaj
proiectată mai mare de 0,6 mach sau un plafon de serviciu maxim de
25 000 ft.;

(ii)

de a efectua toate categoriile de zboruri de încercare, astfel cum sunt
definite la partea 21, fie ca PIC, fie în calitate de copilot;

în plus, pentru ambele calificări de pilot de încercare 1 sau 2, de a executa
zboruri legate de activitatea organizaţiilor de proiectare şi producţie, în cazul
în care există posibilitatea neîndeplinirii cerinţelor de la capitolul H.

Solicitanţii obţinerii unei calificări de pilot de încercare:
(1)

sunt titularii cel puţin ai unei CPL şi IR pe categoria de aeronave
corespunzătoare;

(2)

au efectuat cel puţin 1 000 de ore timp de zbor pe categoria de aeronave
corespunzătoare, dintre care cel puţin 400 de ore ca PIC;

(3)

au urmat un curs în cadrul unei ATO corespunzător aeronavei şi categoriei de
zboruri avute în vedere. Pregătirea acoperă cel puţin următoarele teme:
—

Performanţe;

—

Stabilitate şi control/Calităţi de manevrabilitate;

—

Sisteme;

—

Managementul testelor;
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—
(e)

RO

Managementul riscului/siguranţei.

Privilegiile titularilor unei calificări de probe de zbor se pot extinde la o altă
categorie de probe de zbor şi o altă categorie de aeronave, dacă aceştia au urmat un
curs de pregătire suplimentară în cadrul unei ATO.
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CAPITOLUL J
Instructori
SECŢIUNEA 1
Cerinţe comune
FCL.900
(a)

Generalităţi. O persoană asigură:
(1)

(2)

(b)

(c)

Certificate de instructor
pregătire practică pe aeronave doar dacă este titulara:
(i)

unei licenţe de pilot eliberate sau acceptate în conformitate cu prezentul
regulament;

(ii)

unui certificat de instructor corespunzător pregătirii pe care o asigură,
eliberat în conformitate cu prezentul capitol;

pregătire practică sintetică sau pregătire MCC dacă este titulara unui certificat
de instructor corespunzător pregătirii pe care o asigură, eliberat în conformitate
cu prezentul capitol.

Condiţii speciale
(1)

În cazul introducerii unei aeronave noi în statele membre sau în flota unui
operator, dacă îndeplinirea cerinţelor stabilite în prezentul capitol nu este
posibilă, autoritatea competentă are posibilitatea de a elibera un certificat
specific care acordă privilegii pentru pregătirea practică. Un astfel de certificat
este limitat la zborurile de antrenament necesare pentru introducerea noului tip
de aeronavă şi valabilitatea acestuia nu poate depăşi, în niciun caz, 1 an.

(2)

Titularii unui certificat eliberat în conformitate cu litera (b) punctul (1) care
doresc să solicite eliberarea unui certificat de instructor îndeplinesc condiţiile
indispensabile şi cerinţele pentru revalidare stabilite pentru respectiva
categorie de instructori.

Pregătirea în afara teritoriului statelor membre
(1)

Fără a aduce atingere literei (a), în cazul pregătirii practice asigurate în cadrul
unei ATO aflată în afara teritoriului statelor membre, autoritatea competentă
are posibilitatea eliberării unui certificat de instructor unui solicitant titular al
unei licenţe de pilot eliberată într-o ţară terţă, în conformitate cu anexa 1
OACI, cu condiţia ca acesta:
(i)

să fie titularul cel puţin al unei CPL pe categoria de aeronave
corespunzătoare;

(ii)

să îndeplinească cerinţele prevăzute în prezentul capitol pentru eliberarea
certificatului de instructor relevant;

(iii) demonstrează autorităţii competente un nivel corespunzător de
cunoaştere a normelor europene de siguranţă a aviaţiei, astfel încât să-şi
poată exercita privilegiile de asigurare a pregătirii, în conformitate cu
prezenta parte.
(2)

Certificatul se limitează la asigurarea pregătirii practice:
(i)
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în cadrul ATO aflate în afara teritoriului statelor membre;
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(ii)
FCL.915

pentru piloţii elevi care au suficiente cunoştinţe în legătură cu limba în
care se asigură pregătirea practică.

Condiţii indispensabile şi cerinţe generale pentru instructori

(a)

Generalităţi. Un solicitant al unui certificat de instructor trebuie să aibă cel puţin
18 ani.

(b)

Cerinţe suplimentare pentru instructorii care asigură pregătirea practică pe
aeronave. Un solicitant sau un titular al unui certificat de instructor care are
privilegiul de a desfăşura pregătire practică pe o aeronavă:
(1)

este cel puţin titularul unei licenţe şi, dacă este cazul, al calificării pentru care
se asigură pregătirea practică;

(2)

cu excepţia cazului piloţilor instructori de încercare:

(3)
(c)

(i)

a efectuat cel puţin 15 ore de zbor ca pilot pe clasa sau tipul de aeronavă
pe care urmează să se asigure pregătirea practică, dintre care un maxim
de 7 ore pot fi efectuate pe un FSTD reprezentând clasa sau tipul de
aeronavă, dacă este cazul; sau

(ii)

a promovat o evaluare a competenţelor pentru categoria de instructori
relevantă pe respectiva clasă sau respectivul tip de aeronavă;

are dreptul de a acţiona ca PIC pe aeronavă, pe durata unei astfel de pregătiri
practice.

Credite pentru calificări superioare sau pentru revalidare
(1)

Solicitanţii unor certificate de instructor superioare pot fi creditaţi cu
competenţele de predare-învăţare deja demonstrate în cazul certificatului de
instructor pe care îl deţin.

(2)

Orele de zbor efectuate ca examinator pe durata testelor de îndemânare sau a
testelor de verificare a competenţelor profesionale se creditează integral cu
cerinţele pentru revalidarea tuturor certificatelor de instructor deţinute.

FCL.920

Competenţele de instructor şi evaluarea

Toţi instructorii sunt pregătiţi pentru dobândirea următoarelor competenţe:
—

Pregătirea resurselor,

—

Crearea unei atmosfere favorabile învăţării,

—

Prezentarea cunoştinţelor,

— Gestionarea integrată a ameninţărilor şi erorilor (TEM) şi gestionarea resurselor
echipajului,
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—

Gestionarea timpului pentru atingerea obiectivelor,

—

Facilitarea învăţării,

—

Evaluarea performanţelor elevului,

—

Monitorizarea şi evaluarea progresului,

—

Evaluarea sesiunilor de pregătire,

—

Raportarea rezultatului.
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FCL.925
(a)

(b)

Cerinţe suplimentare pentru instructorii MPL

Instructorii care desfăşoară pregătirea pentru MPL:
(1)

au absolvit un curs de pregătire pentru instructori MPL în cadrul unei ATO; şi

(2)

suplimentar, pentru faza de bază, intermediară şi avansată a cursului de
pregătire integrat MPL:
(i)

au experienţă în operările multipilot; şi

(ii)

au absolvit cursul iniţial de gestionare a resurselor echipajului la un
operator de transport aerian comercial omologat, în conformitate cu
cerinţele privind operaţiunile aeriene aplicabile.

Cursul de pregătire pentru instructori MPL
(1)

Cursul de pregătire pentru instructori MPL cuprinde cel puţin 14 ore de
pregătire.

(2)

La absolvirea cursului de pregătire, solicitantului i se evaluează competenţele
de instructor şi gradul de cunoaştere a metodei de pregătire bazate pe
competenţe.
Evaluarea constă în demonstrarea practică a pregătirii practice în faza
corespunzătoare cursului de pregătire MPL. Această evaluare se efectuează de
către un examinator calificat, în conformitate cu capitolul K.

(3)
(c)

(d)

La absolvirea unui curs de pregătire MPL, ATO eliberează solicitantului un
certificat de calificare ca instructor.

Pentru a-şi menţine privilegiile, instructorul, în intervalul de 12 luni anterioare, a
efectuat în cadrul unui curs de pregătire MPL:
(1)

1 sesiune de pregătire la simulator de cel puţin 3 ore; sau

(2)

1 exerciţiu aerian de cel puţin 1 oră care să cuprindă cel puţin 2 decolări şi
aterizări.

Dacă instructorul nu a îndeplinit cerinţele de la litera (c), înainte de a-şi exercita
privilegiile pentru desfăşurarea pregătirii practice MPL:
(1)

participă la cursuri de perfecţionare în cadrul unei ATO pentru a atinge nivelul
de competenţă necesar în vederea promovării evaluării competenţelor de
instructor; şi

(2)

promovează evaluarea competenţelor de instructor, aşa cum sunt stabilite la
litera (b) punctul (2).

FCL.930

Curs de pregătire

Solicitanţii unui certificat de instructor trebuie să fi urmat un curs teoretic şi de pregătire
practică în cadrul unei ATO. În plus faţă de elementele specifice prevăzute de prezenta parte
pentru fiecare categorie de instructor, cursul conţine elementele prevăzute la punctul
FCL.920.
FCL.935
(a)

RO

Evaluarea competenţei

Cu excepţia instructorului pentru cooperare multiechipaj (MCCI), a instructorului de
pregătire sintetică (STI), a instructorului pentru calificare de zbor la munte (MI) şi a
pilotului instructor de încercare FTI), o persoană care solicită un certificat de
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instructor promovează o evaluare a competenţelor pe categoria de aeronave
corespunzătoare pentru a demonstra în faţa unui examinator calificat în conformitate
cu capitolul K capacitatea de a pregăti un pilot elev la nivelul necesar pentru
eliberarea licenţei, calificării sau certificatului relevante.
(b)

Această evaluare presupune:
(1)

demonstrarea competenţelor descrise la punctul FCL.920, în timpul pregătirii
înainte şi după zbor şi al pregătirii teoretice;

(2)

examene orale teoretice la sol, briefinguri înainte şi după zbor şi demonstraţii
în timpul zborului în timpul testelor de îndemânare în clasa, tipul de aeronave
sau FTSD corespunzătoare;

(3)

exerciţii adecvate evaluării competenţelor instructorului.

(c)

Evaluarea se efectuează pe aceeaşi clasă, acelaşi tip de aeronavă sau FTSD folosite
pentru pregătirea practică.

(d)

Dacă este necesară o evaluare a competenţelor pentru revalidarea unui certificat de
instructor, un solicitant care nu promovează evaluarea înainte de data expirării
valabilităţii unui certificat de instructor nu îşi exercită privilegiile respectivului
certificat până când nu trece cu succes de evaluare.

FCL.940

Valabilitatea certificatelor de instructor

Cu excepţia MI şi fără a aduce atingere punctului FCL.900 litera (b) punctul (1), certificatele
de instructor sunt valabile pentru o perioadă de 3 ani.
SECŢIUNEA 2
Cerinţe specifice pentru instructor de pe aeronave uşoare – LAFI
FCL.905SFI LAFI — Privilegii şi condiţii
Privilegiile unui LAFI îi conferă acestuia dreptul de a desfăşura pregătire practică pentru
eliberarea, revalidarea sau reînnoirea:
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(a)

unei LAPL de bază, în cazul avioanelor;

(b)

unei LAPL pe categoria corespunzătoare de aeronave;

(c)

extinderilor clasei sau tipului care urmează a fi atestate pe o LAPL, pe categoria de
aeronave corespunzătoare;

(d)

calificărilor de pilotaj pe timp de noapte, de zbor acrobatic şi de tractare planor pe
categoria de aeronave corespunzătoare, cu condiţia ca instructorul să fie titularul
unei calificări corespunzătoare şi să demonstreze abilitatea de a pregăti piloţi elevi
pentru obţinerea respectivei calificări în faţa unui instructor calificat în conformitate
cu litera (e);

(e)

unui certificat LAFI, cu condiţia ca respectivul instructor:
(1)

să fi demonstrat în faţa unui instructor examinator capacitatea de a pregăti
piloţi elevi pentru obţinerea unui certificat LAFI, în timpul unei evaluări a
competenţelor desfăşurate în conformitate cu punctul FCL.935 pe categoria de
aeronave corespunzătoare; şi

(2)

în cazul unui LAFI pentru planoare, să fi efectuat cel puţin 50 de ore de
pregătire practică sau 50 de lansări de pregătire pe planoare;
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(3)

în cazul unui LAFI pentru baloane, să fi efectuat cel puţin 50 de ore de
pregătire practică sau 50 de decolări pe baloane;

(4)

pentru toate categoriile de aeronave, să fi efectuat cel puţin 150 de ore de
pregătire practică pe categoria de aeronave corespunzătoare.

FCL.910.LAFI

LAFI - Privilegii limitate

(a)

În cazul unui LAFI privilegiile se limitează la a nu acţiona ca instructor pentru
primele zboruri pe simplă comandă şi la a desfăşura pregătirea practică doar pentru
eliberarea unei LAPL, a unei LAFI sau FI pentru categoria de aeronave desemnată
de ATO în acest scop.

(b)

Limitările de la litera (a) se înlătură de pe certificatul unui LAFI dacă LAFI a
efectuat:
(1)

în cazul unui LAFI pentru avioane, cel puţin 50 de ore de pregătire practică pe
un avion monomotor cu un singur piston sau un TMG şi a supravegheat cel
puţin 25 de piloţi elevi în zboruri pe simplă comandă;

(2)

în cazul unui LAFI pentru elicoptere, cel puţin 50 de ore de pregătire practică
pe elicoptere şi a supravegheat cel puţin 25 de piloţi elevi în zboruri pe simplă
comandă;

(3)

în cazul unui LAFI pentru planoare, cel puţin 15 ore de pregătire practică sau
50 de lansări de pregătire, acoperind întreaga programă de pregătire practică
pentru emiterea unei LAPL pentru planoare;

(4)

în cazul unui LAFI pentru baloane, cel puţin 15 ore de pregătire practică sau
50 de lansări de pregătire, acoperind întreaga programă de pregătire practică
pentru emiterea unei LAPL pentru baloane.

FCL.915.LAFI

LAFI - Condiţii indispensabile

Un solicitant al unui certificat LAFI:
(a)

(a)
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în cazul unui LAFI pentru avioane:
(1)

a efectuat cel puţin 20 de ore timp de zbor în raid pe un avion monomotor cu
piston sau TMG ca PIC;

(2)

a efectuat cel puţin 200 de ore timp de zbor, inclusiv 150 de ore ca PIC pe
avioane sau TMG;

(3)

a efectuat cel puţin 30 de ore timp de zbor ca PIC pe un avion monomotor cu
piston, în cazul în care solicitantul doreşte să desfăşoare pregătire practică pe
avioane monomotor cu piston;

(4)

a efectuat cel puţin 30 de ore timp de zbor ca PIC pe un TMG , în cazul în care
solicitantul doreşte să desfăşoare pregătire practică pe avioane monomotor cu
piston;

în cazul unui LAFI pentru elicoptere:
(1)

a participat la cel puţin 10 ore de pregătire practică instrumentală pe un
elicopter monomotor cu piston, dintre care nu mai mult de 5 ore pot reprezenta
timp instrumental la sol pe un FSTD;

(2)

a efectuat cel puţin 20 de ore timp de zbor în raid pe elicoptere ca PIC;

66

RO

REV 06.09.2011
(3)

a efectuat cel puţin 250 de ore timp de zbor pe elicoptere, dintre care 200 de
ore ca PIC;

(4)

a efectuat cel puţin 15 ore de zbor pe un tip de elicopter pe care a urmat
pregătirea practică;

(c)

în cazul unui LAFI pentru planoare, a efectuat cel puţin 100 de ore timp de zbor ca
PIC şi 200 de lansări ca PIC pe planoare şi planoare motorizate, cu excepţia TMG.
Suplimentar, în cazul în care solicitantul doreşte să desfăşoare pregătire practică pe
TMG, acesta efectuează cel puţin 30 de ore timp de zbor ca PIC pe TMG şi trece de
o evaluare suplimentară a competenţelor, în conformitate cu punctul FCL.935 pe un
TMG în compania unui LAFI calificat în conformitate cu punctul FCL.905.LAFI
litera (e).

(d)

în cazul unui LAFI pentru baloane, a efectuat cel puţin 75 de ore timp de zbor pe
balon ca PIC, dintre care cel puţin 15 ore trebuie să fie în clasa în care se va
desfăşura pregătirea.

FCL.930
(a)

LAFI - Curs de pregătire

Solicitanţii unui certificat LAFI trebuie să fi promovat un test practic preliminar
pentru evaluarea capacităţilor lor de a susţine un curs de pregătire.
Testul practic preliminar se susţine în compania unui LAFI calificat, în conformitate
cu punctul FCL.905.LAFI litera (e) sau a unui FI calificat în conformitate cu punctul
FCL.905.FI litera (i) pe categoria de aeronave corespunzătoare.

(b)

Cursul de pregătire practică LAFI cuprinde cel puţin:
(1)

pentru LAFI pentru avioane, TMG sau elicoptere:
(i)

25 de ore de predare-învăţare;

(ii)

50 de ore de pregătire teoretică inclusiv teste de progres;

(iii) (A)
pentru LAFI pentru avioane sau TMG: cel puţin 12 ore de
pregătire practică pe dublă comandă, inclusiv 1 oră de pregătire practică
numai după referinţe instrumentale. Dintre cele 12 ore, 1 oră se poate
desfăşura pe un FSTD;
(B)

pentru LAFI pentru elicoptere: cel puţin 25 de ore de pregătire
practică pe dublă comandă, dintre care 5 ore se pot desfăşura pe un
FSTD.

(iv) Piloţii titulari ai unui certificat LAFI(A) sau (H) sau ai unui certificat
FI(A), (H) sau (As) se creditează cu 30 de ore pentru 50 de ore în
conformitate cu litera (b) punctul (1) (ii).
(v)

Piloţii titulari ai unui certificat LAFI(S) sau (B) sau ai unui certificat
FI(S) sau (B) se creditează cu 18 de ore pentru 50 de ore în conformitate
cu litera (b) punctul (1) (ii).

(vi) Piloţii titulari ai unui certificat LAFI sau ai unui certificat FI pentru
planoare cu extindere TMG se creditează cu 6 ore pentru cerinţa de la
litera (b) punctul (1) (ii) (A).
(2)

pentru LAFI pentru planoare sau baloane:
(i)
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25 de ore de predare-învăţare;
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(ii)

30 de ore de pregătire teoretică, inclusiv teste de progres;

(iii) (A)
pentru LAFI pentru planoare, cel puţin 6 ore de pregătire
practică pe dublă comandă sau cel puţin 20 de decolări;
(B)

pentru LAFI pentru planoare cu pregătire practică pe TMG, cel
puţin 6 ore de pregătire practică pe dublă comandă pe TMG;

(C)

pentru LAFI pentru baloane, 3 ore de pregătire practică pe dublă
comandă, inclusiv cel puţin 3 de decolări;

(D) piloţii titulari ai unui certificat LAFI sau ai unui certificat FI pe
orice categorie de aeronave se creditează cu 18 ore pentru cerinţa
de la litera (b) punctul (2) (ii).
(c)

Piloţii care au deţinut un certificat FI în aceeaşi categorie de aeronave se creditează
integral cu cerinţele de la literele (a) şi (b) de mai sus.

FCL.940.LAFI
(a)

LAFI - Revalidare şi reînnoire

Pentru revalidarea unui certificat LAFI, titularul îndeplineşte 2 dintre următoarele
cerinţe:
(1)

efectuează cel puţin:
(i)

în cazul unui LAFI pentru avioane sau elicoptere, 45 de ore sau 120 de
decolări de pregătire practică pe categoria de aeronave corespunzătoare,
ca LAFI, FI, TRI, CRI, IRI, MI sau ca examinator în perioada de
validitate a certificatului;

(ii)

în cazul unui LAFI pentru planoare, 30 de ore sau 60 de decolări de
pregătire practică pe planoare, planoare motorizate sau TMG, ca LAFI,
FI sau ca examinator în perioada de validitate a certificatului;

(iii) în cazul unui LAFI pentru baloane, 6 ore de pregătire practică pe
baloane, ca LAFI, FI sau ca examinator în perioada de validitate a
certificatului;

(b)

(2)

participă la un seminar de perfecţionare pentru instructori în perioada de
validitate a certificatului;

(3)

promovează în conformitate cu punctul FCL.935 în intervalul de 12 luni
anterior datei expirării valabilităţii certificatului LAFI.

Reînnoire. În cazul în care certificatul LAFI expiră, într-un interval de 12 luni
înaintea reînnoirii, solicitantul:
(1)

participă la un seminar de perfecţionare pentru instructori;

(2)

promovează o evaluare a competenţei, în conformitate cu punctul FCL.935.
SECŢIUNEA 3
Cerinţe specifice pentru instructor de zbor — FI

FCL.905.FI FI — Privilegii şi condiţii
Privilegiile unui FI îi conferă titularului dreptul de a desfăşura pregătire practică pentru
eliberarea, revalidarea sau reînnoirea:
(a)

RO

unei PPL, SPL, BPL şi LAPL pe categoria de aeronave corespunzătoare;
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(b)

calificărilor de clasă şi de tip pentru aeronave monomotor cu un singur pilot; cu
excepţia avioanelor complexe de înaltă performanţă cu un singur pilot; extinderilor
de clasă şi de grup pentru baloane şi a extinderilor de clasă pentru baloane;

(c)

calificărilor de tip pentru dirijabile cu un singur pilot sau multipilot;

(d)

unei CPL pe categoria de aeronave corespunzătoare, cu condiţia ca FI să fi efectuat
cel puţin 500 de ore timp de zbor ca pilot pe respectiva categorie de aeronave,
inclusiv cel puţin 200 de ore de pregătire practică;

(e)

calificării de zbor pe timp de noapte, cu condiţia ca FI:
(1)

să aibă calificarea pentru zbor pe categoria de aeronave corespunzătoare;

(2)

să facă dovada capacităţii de a pregăti pe timp de noapte un FI care are
calificarea în conformitate cu punctul (i) de mai jos; şi

(3)

să îndeplinească cerinţa privind experienţa de zbor pe timp de noapte de la
punctul FCL.060 litera (b) punctul (2).

(f)

unei calificări de tractare planoare sau de zbor acrobatic, cu condiţia să fie titularul
unor astfel de privilegii şi ca FI să facă dovada capacităţii de a pregăti pentru
obţinerea respectivei calificări un FI calificat în conformitate cu punctul (i) de mai
jos;

(g)

unei IR pe categoria de aeronave corespunzătoare, cu condiţia ca FI:

(h)

(i)

(1)

să aibă 200 de ore timp de zbor în condiţii IFR, dintre care până la 50 de ore
pot reprezenta timp instrumental la sol efectuate pe un FFS, un FTD 2/3 sau
FNPT II;

(2)

să fi efectuat în calitate de pilot elev cursul de pregătire IRI şi să fi promovat
testul de îndemânare pentru certificatul IRI; şi

(3)

în plus:
(i)

pentru avioanele multimotor, să fi îndeplinit cerinţele pentru eliberarea
unui certificat CRI;

(ii)

pentru elicopterele multimotor, să fi îndeplinit cerinţele pentru eliberarea
unui certificat TRI.

calificărilor de clasă sau de tip multimotor cu un singur pilot, cu excepţia avioanelor
complexe de înaltă performanţă, cu condiţia ca FI să îndeplinească:
(1)

în cazul avioanelor, condiţiile indispensabile pentru cursul de pregătire CRI
prevăzute la punctul FCL.915.CRI litera (a) şi cerinţele de la punctele
FCL.930.CRI şi FCL.935;

(2)

în cazul elicopterelor, cerinţele prevăzute la punctul FCL.910.TRI litera (c)
punctul (1) şi condiţiile indispensabile pentru cursul de pregătire TRI(H)
prevăzute la punctul FCL.915.TRI litera (b) punctul (2);

unui certificat FI, IRI, CRI, STI, MI sau LAFI cu condiţia ca FI:
(1)

să fi efectuat cel puţin:
(i)

RO

în cazul unui FI(S), cel puţin 50 de ore de pregătire practică sau 150 de
lansări de pregătire pe planoare;
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(ii)

în cazul unui FI(B), cel puţin 50 de ore de pregătire practică sau 50 de
lansări de pregătire pe baloane;

(iii) în cazul unui FI(A) sau al unui FI(H) care asigură pregătire pentru
LAFI(A) sau (H), 150 de ore de pregătire practică pe categoria de
aeronave corespunzătoare;
(iv) în toate celelalte cazuri, 500 de ore de pregătire practică pe categoria de
aeronave corespunzătoare;
(2)

(j)

a promovat o evaluare a competenţelor, în conformitate cu punctul FCL.935,
pe categoria de aeronave corespunzătoare pentru a demonstra unui instructor
de zbor examinator (FIE) capacitatea de a asigura pregătire pentru obţinerea
unui certificat FI;

unui MPL, cu condiţia ca FI:
(l)

pentru faza primară a pregătirii, să fi efectuat cel puţin 500 de ore timp de zbor
ca pilot pe avioane, inclusiv cel puţin 200 de ore de pregătire practică;

(2)

pentru faza de bază a pregătirii:

(3)

(i)

să fie titularul unei IR pe avion multimotor şi să aibă privilegiul de a
asigura pregătire pentru o IR; şi

(ii)

să aibă cel puţin 1 500 de ore timp de zbor în operaţiuni multiechipaj.

în cazul unui FI deja calificat să asigure pregătire pe ATP(A) sau să susţină
cursuri integrate CPL(A)/IR, cerinţa de la punctul (2) punctul (ii) poate fi
înlocuită cu obligaţia de a urma un curs de pregătire care să cuprindă:
(i)

calificare MCC;

(ii)

asistenţă la 5 şedinţe de pregătire practică în Faza 3 a unui curs MPL;

(iii) asistenţă la 5 şedinţe de pregătire practică în Faza 4 a unui curs MPL;
(iv) asistenţă la 5 şedinţe consecutive de pregătire orientată pe zborul de
linie;
(v)

conţinutul cursului pentru instructori MCCI.

În acest caz, FI desfăşoară primele sale 5 şedinţe ca instructor sub
supravegherea unui TRI(A), MCCI(A) sau SFI(A) calificat pentru asigurarea
pregătirii practice MPL.
FCL.910.FI FI - Privilegii limitate
(a)

RO

Un FI are privilegiile limitate la desfăşurarea pregătirii practice sub supravegherea
unui FI pentru aceeaşi categorie de aeronave desemnată de ATO în acest scop, în
următoarele cazuri:
(1)

pentru eliberarea PPL, SPL, BPL şi LAPL;

(2)

în toate cursurile integrate la nivel PPL, în cazul avioanelor şi elicopterelor;

(3)

pentru calificările de clasă şi de tip pentru aeronavă monomotor cu un singur
pilot, extinderile de clasă sau de grup, în cazul baloanelor, şi extinderile de
clasă, în cazul planoarelor;

(4)

pentru calificarea de zbor pe timp de noapte, tractare sau zbor acrobatic.
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(b)

Cât timp desfăşoară pregătirea sub supraveghere, în conformitate cu litera (a), FI nu
are privilegiul de a autoriza piloţii elevi să efectueze primele zboruri pe simplă
comandă şi primele zboruri în raid pe simplă comandă.

(c)

Limitările de la literele (a) şi (b) se înlătură de pe certificatul FI dacă FI a efectuat
cel puţin:
(1)

pentru FI(A), 100 de ore de pregătire practică pe avioane sau TMG şi, în plus,
a supravegheat cel puţin 25 de zboruri pe simplă comandă ale piloţilor elevi;

(2)

pentru FI(H), 100 de ore de pregătire practică pe elicoptere şi, în plus, a
supravegheat cel puţin 25 exerciţii în aer pe simplă comandă ale piloţilor elevi;

(3)

pentru FI(As), FI(S) şi FI(B), 15 ore de pregătire practică sau 50 de decolări de
antrenament, acoperind întreaga programă de pregătire pentru eliberarea unei
PPL(As), SPL sau BPL pe categoria de aeronave corespunzătoare.

FCL.915.FI FI - Condiţii indispensabile
Solicitanţii unui certificat FI:
(a)

(b)

(c)

(d)

RO

în cazul FI(A) şi FI(H):
(1)

au participat la cel puţin 10 ore de pregătire practică instrumentală pe categoria
de aeronave corespunzătoare, dintre care nu mai mult de 5 ore pot reprezenta
timp instrumental la sol pe un FSTD;

(2)

au efectuat 20 de ore de zbor în raid în condiţii VFR ca PIC pe categoria de
aeronave corespunzătoare; şi

în plus, pentru FI(A):
(1)

sunt titulari cel puţin ai unei CPL(A); sau

(2)

sunt titulari cel puţin ai unei PPL(A); şi
(i)

îndeplinesc cerinţele privind cunoştinţele teoretice pentru CPL; şi

(ii)

au efectuat cel puţin 200 de ore timp de zbor pe avioane sau TMG, dintre
care 150 de ore ca PIC;

(3)

au efectuat cel puţin 30 de ore pe avioane acţionate de un motor cu un singur
piston, dintre care cel puţin 5 ore se vor fi efectuat în intervalul de 6 luni
anterior testului practic preliminar prevăzut la punctul FCL.930.FI litera (a);

(4)

au efectuat un zbor în raid în condiţii VFR ca PIC, care cuprinde un zbor de
cel puţin 540 km (300 NM) în cursul căruia se efectuează aterizări cu oprire
completă pe 2 aerodromuri diferite;

în plus, pentru FI(H), au efectuat 250 de ore timp total de zbor ca pilot pe elicoptere,
dintre care:
(1)

cel puţin 100 de ore se efectuează ca PIC, dacă solicitantul este titularul cel
puţin al unei CPL(H); sau

(2)

cel puţin 200 de ore ca PIC, dacă solicitantul este titularul cel puţin al unei
PPL(H) şi îndeplineşte cerinţele privind cunoştinţele teoretice CPL;

pentru un FI(As), au efectuat 500 de ore timp de zbor pe dirijabile ca PIC, dintre
care 400 de ore se efectuează ca PIC titular al unei CPL(As);
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(e)

pentru un FI(S), au efectuat 100 de ore timp de zbor şi 200 de lansări ca PIC pe
planoare. Suplimentar, în cazul în care solicitantul doreşte să asigure pregătire
practică pe TMG, acesta efectuează cel puţin 30 de ore timp de zbor ca PIC pe TMG
şi promovează o evaluare suplimentară a competenţelor, în conformitate cu punctul
FCL.935 în compania unui FI calificat în conformitate cu punctul FCL.905.FI litera
(j).

(f)

pentru un FI(B), au efectuat cel puţin 75 de ore timp de zbor pe balon ca PIC, dintre
care cel puţin 15 ore se efectuează în clasa în care se va asigura pregătirea.

FCL.930.FI FI - Curs de pregătire
(a)

Solicitanţii certificatului FI trebuie să fi promovat un test practic preliminar în
compania unui FI calificat în conformitate cu punctul FCL.905.FI litera (i) în
intervalul celor 6 luni anterioare cursului, pentru evaluarea capacităţii de a susţine
cursul. Acest test practic preliminar se bazează pe verificarea competenţelor
profesionale pentru calificările de clasă şi de tip prevăzute la apendicele 9 la
prezenta parte.

(b)

Cursul de pregătire FI include:
(1)

25 de ore de predare şi învăţare;

(2)

(i)
în cazul unui FI(A), (H) şi (As), cel puţin 100 de ore de pregătire
teoretică, inclusiv teste de progres;
(ii)

(3)

în cazul unui FI(B) sau FI (S), cel puţin 30 de ore de pregătire teoretică,
inclusiv teste de progres;

(i)
în cazul unor FI(A) şi (H), cel puţin 30 de ore de pregătire practică,
dintre care 25 de ore reprezintă pregătire practică pe dublă comandă, dintre
care 5 ore se pot efectua pe un FFS, un FNPT I sau II sau un FTD 2/3;
(ii)

în cazul unui FI(As), cel puţin 20 de ore de pregătire practică, dintre care
15 ore reprezintă pregătire practică pe dublă comandă;

(iii) în cazul unui FI(S), cel puţin 6 ore de pregătire practică sau 20 de lansări
de antrenament;
(iv) în cazul unui FI(S) care asigură pregătire pe TMG, cel puţin 6 ore de
pregătire practică pe dublă comandă pe TMG;
(v)

RO

în cazul unui FI(B), cel puţin 3 ore de pregătire practică care cuprind
3 lansări de antrenament.

(c)

Piloţii titulari sau care au deţinut un certificat LAFI (B) sau (S) se creditează integral
cu cerinţele prevăzute la literele (a) şi (b) pentru certificatul FI pe aceeaşi categorie
de aeronave.

(d)

Piloţii titulari sau care au deţinut un certificat LAFI (A) sau (H) se creditează cu
50 de ore pentru cerinţele prevăzute la litera (b) punctul (2) (i) şi cu 12 ore pentru
cerinţa prevăzută la litera (b) punctul (3) (i) pentru certificatul FI pe aceeaşi
categorie de aeronave.

(e)

În cazul în care solicită un certificat FI pe o altă categorie de aeronave, piloţii titulari
sau care au deţinut:
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(1)

un certificat FI(A), (H) sau (As) se creditează cu 55 de ore pentru cerinţa de la
litera (b) punctul (2) (i) sau cu 18 ore pentru cerinţa de la litera (b) punctul (2)
(ii);

(2)

un certificat LAFI (A) sau (H) se creditează cu 40 de ore pentru cerinţa
prevăzută la litera (b) punctul (2) (i) sau cu 18 ore pentru cerinţa prevăzută la
litera (b) punctul (2) (ii);

(3)

un certificat LAFI (B) sau (S) se creditează cu 18 ore pentru cerinţa de la litera
(b) punctul (2).

FCL.940.FI FI - Revalidare şi reînnoire
(a)

Pentru revalidarea unui certificat FI, titularul îndeplineşte 2 dintre următoarele 3
cerinţe:
(1)

efectuează:
(i)

în cazul unor certificate FI(A) şi (H), cel puţin 50 de ore de pregătire
practică în timpul perioadei de validitate a certificatului, ca LAFI, FI,
TRI, CRI, IRI, MI sau examinator. Dacă privilegiile de a asigura
pregătire pentru IR urmează a fi revalidate, 10 dintre aceste ore
reprezintă pregătire practică pentru un IR şi se efectuează în intervalul de
12 luni care precede data expirării valabilităţii certificatului FI.

(ii)

în cazul unui FI(As), cel puţin 20 de ore de pregătire practică pe
dirijabile ca FI, IRI sau ca examinator în perioada de validitate a
certificatului. Dacă privilegiile de a asigura pregătire pentru IR urmează
a fi revalidate, 10 dintre aceste ore reprezintă pregătire practică pentru un
IR şi se efectuează în intervalul de 12 luni care precede data expirării
valabilităţii certificatului FI.

(iii) în cazul unui FI(S), cel puţin 30 de ore de pregătire practică sau 60 de
decolări de antrenament pe planoare, planoare motorizate sau TMG, ca
LAFI, FI sau ca examinator în perioada de validitate a certificatului;
(iv) în cazul unui FI(B), cel puţin 6 ore de pregătire practică pe baloane ca
LAFI, FI, sau ca examinator în perioada de validitate a certificatului;
(2)

participă la un seminar de perfecţionare pentru instructori în perioada de
validitate a certificatului FI;

(3)

promovează o evaluare a competenţelor în conformitate cu punctul FCL.935 în
intervalul de 12 luni care precedă data expirării valabilităţii certificatului FI.

(b)

Cel puţin pentru fiecare a doua revalidare în cazul FI(A) sau FI(H) sau pentru fiecare
a treia revalidare în cazul FI(As), (S) şi (B), titularul trebuie să promoveze o
evaluare a competenţelor, în conformitate cu punctul FCL.935.

(c)

Reînnoire. În cazul în care certificatul FI expiră, într-un interval de 12 luni înaintea
reînnoirii, solicitantul:
(1)

participă la un seminar de perfecţionare pentru instructori;

(2)

promovează o evaluare a competenţei, în conformitate cu punctul FCL.935.
SECŢIUNEA 4
Cerinţe specifice pentru instructor pentru calificare de tip - TRI

RO
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FCL.905.TRI TRI - Privilegii şi condiţii
Privilegiile unei TRI îi conferă titularului dreptul de a asigura pregătire pentru:
(a)

revalidarea şi reînnoirea IR, cu condiţia ca TRI să fie titularul unui IR valid;

(b)

eliberarea unui certificat TRI sau SFI, cu condiţia ca titularul să aibă 3 ani de
experienţă ca TRI; şi

(c)

în cazul unui TRI pentru avioane cu un singur pilot:
(1)

eliberarea, revalidarea şi reînnoirea calificărilor de tip pentru avioane
complexe de înaltă performanţă cu un singur pilot, în cazul în care solicitantul
are în vedere privilegii care să îi confere dreptul de a participa la operări cu un
singur pilot.
Privilegiile TRI(SPA) pot fi extinse la pregătirea practică pentru calificările de
tip pentru avioane complexe de înaltă performanţă cu un singur pilot în operări
multipilot, cu condiţia ca TRI:

(2)
(d)

(f)

să fie titularul unui certificat MCCI; sau

(ii)

să fie titularul sau să fi deţinut un certificat TRI pentru avioane
multipilot.

cursul MPL privind faza de bază, cu condiţia să aibă privilegiile extinse la
operări multipilot şi să fie titularul unui certificat FI(A) sau IRI(A).

în cazul unui TRI pentru avioane multipilot:
(1)

(e)

(i)

eliberarea, revalidarea şi reînnoirea calificărilor de tip pentru:
(i)

avioane multipilot;

(ii)

avioane complexe de înaltă performanţă cu un singur pilot, în cazul în
care solicitantul are în vedere privilegii care să îi confere dreptul de a
participa la operări cu un singur pilot;

(2)

pregătire MCC;

(3)

cursul MPL privind fazele de bază, intermediară şi avansată cu condiţia să aibă
privilegiile extinse la operări multipilot şi să fie titularul sau să fi deţinut un
certificat FI(A) sau IRI(A).

în cazul unui TRI pentru elicoptere:
(1)

eliberarea, revalidarea şi reînnoirea calificărilor de tip pentru elicoptere;

(2)

pregătire MCC, cu condiţia ca pilotul să fie titularul unei calificări de tip
pentru elicoptere multipilot;

(3)

extinderea IR(H) cu un singur motor la IR(H) multimotor.

în cazul unui TRI pentru aeronave cu decolare-aterizare verticală:
(1)

eliberarea, revalidarea şi reînnoirea calificărilor de tip pentru aeronave cu
decolare-aterizare verticală;

(2)

pregătire MCC.

FCL.910.TRI TRI - Privilegii limitate

RO
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(a)

Generalităţi. Dacă pregătirea TRI se desfăşoară exclusiv pe FFS, privilegiile TRI se
limitează la pregătirea pe FFS.
În acest caz, TRI poate efectua zbor de linie sub supraveghere, în cazul în care
cursul de pregătire TRI a cuprins pregătire suplimentară în acest scop.

(b)

(c)

TRI pentru avioane şi aeronave cu decolare-aterizare verticală - TRI(A) şi TRI(PL).
Privilegiile unei TRI se limitează la tipul de avion sau aeronavă cu decolare-aterizare
verticală pe care se efectuează pregătirea şi se susţine evaluarea competenţelor.
Privilegiile TRI se extind la tipuri superioare, dacă TRI:
(1)

a efectuat, în intervalul de 12 luni care precede solicitarea, cel puţin 15
segmente de rută, inclusiv decolări şi aterizări pe tipul de aeronavă aplicabil,
dintre care 7 segmente de rută se pot efectua pe FFS;

(2)

a efectuat componentele de pregătire tehnică şi pregătire practică din cursul
TRI relevant;

(3)

a promovat secţiunile relevante ale evaluării competenţei, în conformitate cu
punctul FCL.935, pentru a demonstra unui FIE sau TRE calificat în
conformitate cu capitolul K capacitatea de a pregăti un pilot pentru nivelul
necesar eliberării unei calificări de tip, inclusiv pregătirea înainte şi după zbor
şi pregătirea teoretică.

TRI pentru elicoptere - TRI(H).
(1)

Privilegiile unui TRI(H) se limitează la tipul de elicopter pe care s-a susţinut
testul de îndemânare pentru eliberarea certificatului TRI. Privilegiile TRI se
extind şi la alte tipuri dacă TRI:
(i)

a participat la tipul de componentă tehnică relevantă a cursului TRI pe
tipul de elicopter aplicabil sau pe un FSTD care reprezintă acel tip;

(ii)

a efectuat cel puţin 2 ore de pregătire practică pe tipul aplicabil, sub
supravegherea unui TRI(H) calificat corespunzător; şi

(iii) a promovat secţiunile relevante ale evaluării competenţei, în
conformitate cu punctul FCL.935, pentru a demonstra unui FIE sau TRE
calificat în conformitate cu capitolul K capacitatea de a pregăti un pilot
pentru nivelul necesar eliberării unei calificări de tip, inclusiv pregătirea
înainte şi după zbor şi pregătirea teoretică.
(2)

(d)

Înainte ca privilegiile unui TRI(H) să fie extinse de la privilegii pentru un
singur pilot la privilegii multipilot pe acelaşi tip de elicopter, titularul trebuie
să aibă cel puţin 100 de ore de operări multipilot pe acest tip.

Fără a aduce atingere alineatului de mai sus, titularii unui certificat TRI cărora li s-a
eliberat o calificare de tip, în conformitate cu punctul FCL.725 litera (e), au dreptul
la extinderea privilegiilor lor TRI la respectivul tip nou de aeronavă.

FCL.915.TRI TRI - Condiţii indispensabile
Solicitanţii unui certificat TRI:

RO

(a)

sunt titulari cel puţin al unui CPL, MPL sau ATPL pe categoria de aeronave
aplicabilă;

(b)

pentru un certificat TRI(MPA):
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(c)

(1)

au efectuat 1 500 de ore timp de zbor ca pilot pe avioane multipilot; şi

(2)

au efectuat, în intervalul de 12 luni care precede solicitarea, cel puţin 30 de
segmente de rută, inclusiv decolări şi aterizări ca PIC sau copilot pe tipul de
aeronavă aplicabil, dintre care 15 segmente de rută se pot efectua pe FFS
reprezentând respectivul tip;

pentru un certificat TRI(SPA):
(1)

au efectuat, în intervalul de 12 luni care precede solicitarea, cel puţin 30 de
segmente de rută, inclusiv decolări şi aterizări ca PIC pe tipul de aeronavă
aplicabil, dintre care 15 segmente de rută se pot efectua pe FFS reprezentând
respectivul tip; şi

(2)

(i)
au efectuat cel puţin 500 de ore timp de zbor ca pilot pe avioane,
inclusiv 30 de ore ca PIC pe tipul de avion aplicabil; sau
(ii)

(d)

pentru TRI(H):
(1)

pentru un certificat TRI(H) pentru elicoptere monomotor cu un singur pilot, au
efectuat 250 de ore ca pilot pe elicoptere;

(2)

pentru un certificat TRI(H) pentru elicoptere multimotor cu un singur pilot, au
efectuat 500 de ore ca pilot de elicoptere, inclusiv 100 de ore ca PIC pe
elicoptere multimotor cu un singur pilot;

(3)

pentru un certificat TRI(H) pentru elicoptere multipilot, au efectuat 1 000 de
ore ca pilot pe elicoptere, inclusiv:

(4)
(e)

sunt titularii sau au deţinut un certificat FI pentru avioane multimotor cu
privilegii IR(A);

(i)

350 de ore de zbor ca pilot pe elicoptere multipilot; sau

(ii)

pentru solicitanţii care sunt deja titularii unui certificat TRI(H) pentru
elicoptere multimotor cu un singur pilot, 100 de ore ca pilot de
respectivul tip în operări multipilot.

Titularii unui certificat FI(H) se creditează integral cu cerinţele de la punctele
(1) şi (2) pe tipul de elicopter cu un singur pilot relevant;

pentru TRI(PL):
(1)

au efectuat 1 500 de ore timp de zbor ca pilot pe avioane multipilot, aeronave
cu decolare-aterizare verticală sau elicoptere multipilot; şi

(2)

au efectuat, în intervalul de 12 luni care precede solicitarea, cel puţin 30
segmente de rută, inclusiv decolări şi aterizări ca PIC sau copilot pe tipul de
aeronavă cu decolare-aterizare verticală aplicabil, dintre care 15 segmente de
rută se pot efectua pe FFS reprezentând respectivul tip.

FCL.930.TRI TRI - Curs de pregătire
(a)

RO

Cursul de pregătire TRI cuprinde cel puţin:
(1)

25 de ore de predare şi învăţare;

(2)

10 ore de pregătire tehnică, inclusiv recapitularea cunoştinţelor tehnice,
pregătirea planurilor de lecţie şi dezvoltarea capacităţii de a pregăti la clasă sau
pe simulator;
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(3)

5 ore de pregătire practică pe aeronava corespunzătoare sau pe un simulator
reprezentând aeronava cu un singur pilot şi 10 ore pe aeronava multipilot sau
un simulator reprezentând respectiva aeronavă.

(b)

Solicitanţii titulari sau care au deţinut un certificat de instructor se creditează integral
cu cerinţa de la litera (a) punctul (1).

(c)

Un solicitant al unui certificat TRI care este titularul unui certificat SFI pentru tipul
relevant se creditează integral cu cerinţele prezentului alineat pentru eliberarea
certificatului TRI limitat la pregătirea practică pe simulatoare.

FCL.935.TRI TRI - Evaluarea competenţei
Dacă evaluarea competenţelor TRI se desfăşoară pe un FFS, certificatul TRI se limitează la
pregătirea practică pe FFS.
Limitarea se înlătură în momentul în care TRI a promovat evaluarea competenţelor pe o
aeronavă.
FCL.940.TRI TRI - Revalidare şi reînnoire
(a)

Revalidare. Pentru revalidarea unui certificat TRI, solicitantul îndeplineşte, în
perioada de validitate a acestuia, 2 dintre următoarele 3 cerinţe:
(1)

efectuează 50 de ore de pregătire practică pe fiecare dintre tipurile de aeronavă
pentru care este titularul unor privilegii de asigurare a pregătirii sau pe o FSTD
reprezentând respectivele tipuri, dintre care 15 ore se efectuează în intervalul
de 12 luni anterior datei expirării validităţii certificatului TRI.
În cazul TRI(A) şi TRI(PL), aceste ore de pregătire practică se desfăşoară ca
TRI sau examinator pentru calificare de tip (TRE) sau SFI sau examinator de
zbor sintetic (SFE). În cazul TRI(H), timpul de zbor ca FI, instructor pentru
calificare de zbor instrumental (IRI), instructor de zbor sintetic (STI) sau ca
orice alt fel de examinator este, de asemenea, relevant pentru acest scop;

RO

(2)

participă la un curs de perfecţionare pentru instructori în calitate de TRI în
cadrul unei ATO;

(3)

promovează examenul de evaluare a competenţei, în conformitate cu punctul
FCL.935.

(b)

Pentru cel puţin fiecare validare următoare a unui certificat TRI, titularul trebuie să
îndeplinească cerinţa de la litera (a) punctul (3).

(c)

Dacă o persoană este titulara unui certificat TRI pe mai multe tipuri de aeronavă din
aceeaşi categorie, evaluarea competenţelor de la litera (a) punctul (3) de mai sus
susţinută pe unul dintre aceste tipuri revalidează certificatul TRI pentru celelalte
tipuri deţinute în cadrul aceleiaşi categorii de aeronave.

(d)

Cerinţe specifice pentru revalidarea unui TRI(H). Un TRI(H) titular al unui
certificat FI(H) pe tipul relevant se creditează integral cu cerinţele de la litera (a) de
mai sus. În acest caz, certificatul TRI(H) este valid până la data expirării
certificatului FI(H).

(e)

Reînnoire. În cazul în care certificatul TRI expiră, într-un interval de 12 luni înaintea
reînnoirii, solicitantul:
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(1)

participă la cursuri de perfecţionare pentru instructori ca TRI în cadrul unei
ATO, care trebuie să cuprindă toate elementele relevante ale cursului de
pregătire TRI; şi

(2)

promovează evaluarea competenţelor, în conformitate cu punctul FCL.935 pe
fiecare dintre tipurile de aeronave pe care le are în vedere reînnoirea
privilegiilor de asigurare a pregătirii.
SECŢIUNEA 5

Cerinţe specifice pentru instructor pentru calificarea de clasă - CRI
FCL.905.CRI CRI - Privilegii şi condiţii
(a)

Privilegiile unui CRI îi conferă titularului dreptul de a asigura pregătire pentru:
(1)

eliberarea, revalidarea sau reînnoirea calificărilor de clasă sau de tip pentru
avioane simple de performanţă redusă cu un singur pilot, în cazul în care
solicitantul are în vedere privilegii care să îi confere dreptul de a participa la
operări cu un singur pilot;

(2)

o calificare de tractare planoare sau de zbor acrobatic pentru categoria avioane,
cu condiţia ca CRI să fie titularul calificării relevante şi să demonstreze
capacitatea de a asigura pregătire pentru respectiva calificare unui FI, în
conformitate cu punctul FCL.905.FI litera (i).

Privilegiile unui TRI se limitează la clasa sau tipul de avion pe care s-a susţinut
evaluarea competenţelor de instructor. Privilegiile CRI se extind şi la alte clase
sau tipuri, în cazul în care CRI a efectuat în ultimele 12 luni:
(1)

15 ore timp de zbor ca PIC pe avioane din clasa sau tipul aplicabile de
avioane;

(2)

un zbor de antrenament de pe scaunul din dreapta sub supravegherea unui alt
CRI sau FI calificat pentru respectiva clasă sau respectivul tip, care ocupă
scaunul celuilalt pilot.

FCL.915.CRI CRI - Condiţii indispensabile
Un solicitant al unui certificat CRI trebuie să fi efectuat cel puţin:
(a)

pentru avioane multimotor:
(1)

500 de ore de zbor ca pilot pe avioane;

(2i) 30 de ore ca PIC pe clasa sau tipul de avion relevante;
(b)

pentru avioane monomotor:
(1)

300 de ore de zbor ca pilot pe avioane;

(2)

30 de ore ca PIC pe clasa sau tipul de avion relevante.

FCL.930.CRI CRI - Curs de pregătire
(a)

RO

Cursul de pregătire practică pentru CRI cuprinde cel puţin:
(1)

25 de ore de predare-învăţare;

(2)

10 ore de pregătire tehnică, inclusiv recapitularea cunoştinţelor tehnice,
pregătirea planurilor de lecţie şi dezvoltarea capacităţii de a pregăti la clasă sau
pe simulator;
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(3)

(b)

5 ore de pregătire practică pe avioane multimotor sau 3 ore de pregătire
practică pe avioane monomotor, asigurată de un FI(A) calificat în conformitate
cu punctul FCL.905.FI litera (i).

Solicitanţii titulari sau care au deţinut un certificat de instructor se creditează integral
cu cerinţa de la litera (a) punctul (1).

FCL.940.CRI CRI - Revalidare şi reînnoire
(a)

Pentru revalidarea unui certificat CRI, în intervalul de 12 luni care precede data
expirării validităţii certificatului CRI, solicitantul:
(1)

desfăşoară cel puţin 10 ore de pregătire practică în rolul unui CRI. În cazul în
care solicitantul deţine privilegii CRI atât pe avioane monomotor, cât şi pe
avioane multimotor, cele 10 ore de pregătire practică se împart în mod egal
între avioanele monomotor şi cele multimotor; sau

(2)

participă la un curs de perfecţionare în calitate de CRI în cadrul unei ATO; sau

(3)

promovează examenul de evaluare a competenţei, în conformitate cu punctul
FCL.935 pentru avioane multimotor sau monomotor, după caz.

(b)

Pentru cel puţin fiecare validare următoare a unui certificat CRI, titularul trebuie să
îndeplinească cerinţa de la litera (a) punctul (3).

(c)

Reînnoire. În cazul în care certificatul CRI expiră, într-un interval de 12 luni înaintea
reînnoirii, solicitantul:
(1)

participă la un curs de perfecţionare în calitate de CRI în cadrul unei ATO;

(2)

promovează o evaluare a competenţei, în conformitate cu punctul FCL.935.
SECŢIUNEA 6

Cerinţe specifice pentru instructor pentru calificarea de zbor instrumental — IRI
FCL.905.IRI IRI — Privilegii şi condiţii
(a)

Privilegiile unui IRI îi conferă titularului dreptul de a asigura pregătire pentru
eliberarea, revalidarea şi reînnoirea unui IR pe categoria de aeronave
corespunzătoare.

(b)

Cerinţe specifice pentru cursul MPL. Pentru a asigura pregătire pentru faza de bază a
unui curs MPL, IRI(A):
(1)

este titularul unui IR pentru avioane multimotor; şi

(2)

efectuează cel puţin 1 500 de ore timp de zbor în operări multiechipaj.

(3)

În cazul unui IRI deja calificat să asigure pregătire pe ATP(A) sau să susţină
cursuri integrate CPL(A)/IR, cerinţa de la litera (b) punctul (2) poate fi
înlocuită cu obligaţia de a urma cursul prevăzut la punctul FCL.905.FI
litera (j) punctul (3).

FCL.915.IRI IRI - Condiţii indispensabile
Un solicitant al unui certificat IRI:
(a)

pentru un IRI(A):
(1)

RO

a efectuat cel puţin 800 de ore timp de zbor în condiţii IFR, dintre care cel
puţin 400 de ore în avioane; şi
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(2)
(b)

(c)

în cazul solicitanţilor unui IRI(A) pentru avioane multimotor, îndeplineşte
cerinţele de la punctul FCL.915.CRI litera (a);

pentru un IRI(H):
(1)

a efectuat cel puţin 500 de ore timp de zbor în condiţii IFR, dintre care cel
puţin 250 de ore timp de zbor instrumental pe elicoptere; şi

(2)

în cazul solicitanţilor unui IRI(H) pentru elicoptere multimotor, îndeplineşte
cerinţele de la punctul FCL.905.FI litera (g) punctul (3) (ii);

pentru un IRI(As), a efectuat cel puţin 300 de ore timp de zbor în condiţii IFR, dintre
care cel puţin 100 de ore timp de zbor instrumental pe dirijabile.

FCL.930.IRI IRI - Curs de pregătire
(a)

Cursul de pregătire practică pentru IRI cuprinde cel puţin:
(1)

25 de ore de predare-învăţare;

(2)

10 ore de pregătire tehnică, inclusiv recapitularea cunoştinţelor teoretice
instrumentale, pregătirea planurilor de lecţie şi dezvoltarea capacităţii de a
pregăti la clasă;

(3)

(i)
pentru IRI(A), cel puţin 10 ore de pregătire practică pe un avion, FFS,
FTD 2/3 sau FPNT II. În cazul solicitanţilor titulari ai unui certificat FI(A),
numărul acestor ore se reduce la 5;
(ii)

pentru IRI(H), cel puţin 10 ore de pregătire practică pe un elicopter, FFS,
FTD 2/3 sau FPNT II/III.

(iii) pentru IRI(As), cel puţin 10 ore de pregătire practică pe un dirijabil,
FFS, FTD 2/3 sau FPNT II.
(b)

Pregătirea practică se asigură de către un FI calificat în conformitate cu punctul
FCL.905.FI litera (i).

(c)

Solicitanţii titulari sau care au deţinut un certificat de instructor se creditează integral
cu cerinţa de la litera (a) punctul (1).

FCL.940.IRI IRI - Revalidare şi reînnoire
Pentru revalidarea şi reînnoirea unui certificat IRI, titularul îndeplineşte cerinţele pentru
revalidarea şi reînnoirea unui certificat FI, în conformitate cu punctul FCL.940.FI
SECŢIUNEA 7
Cerinţe specifice pentru instructor de zbor sintetic — SFI
FCL.905.SFI SFI — Privilegii şi condiţii
Privilegiile unui SFI îi conferă titularului dreptul de a desfăşura pregătire practică pentru zbor
sintetic pe categoria de aeronave relevantă pentru:
(a)

eliberarea, revalidarea şi reînnoirea unui IR, cu condiţia ca acesta să fie titularul sau
să fi deţinut un IR pe categoria de aeronave relevantă şi să fi urmat un curs de
pregătire IRI; şi

(b)

în cazul unui SFI pentru avioane cu un singur pilot:
(1)

RO

eliberarea, revalidarea şi reînnoirea calificărilor de tip pentru avioane
complexe de înaltă performanţă cu un singur pilot, în cazul în care solicitantul
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are în vedere privilegii care să îi confere dreptul de a participa la operări cu un
singur pilot.
Privilegiile SFI(SPA) pot fi extinse la pregătirea practică pentru calificările de
tip pentru avioane complexe de înaltă performanţă cu un singur pilot în operări
multipilot, cu condiţia ca acesta:

(2)

(c)

să fie titularul unui certificat MCCI; sau

(ii)

să fie titularul sau să fi deţinut un certificat TRI pentru avioane
multipilot; şi

cu condiţia ca privilegiile SFI(SPA) să fi fost extinse la operările multipilot, în
conformitate cu punctul (1):
(i)

MCC;

(ii)

cursul MPL despre faza de bază;

în cazul unui SFI pentru avioane multipilot:
(1)

(d)

(i)

eliberarea, revalidarea şi reînnoirea calificărilor de tip pentru:
(i)

avioane multipilot;

(ii)

avioane complexe de înaltă performanţă cu un singur pilot, în cazul în
care solicitantul are în vedere privilegii care să îi confere dreptul de a
participa la operări cu un singur pilot;

(2)

MCC;

(3)

cursul MPL privind fazele de bază, intermediară şi avansată, cu condiţia să fie
titularul unui certificat FI(A) sau IRI(A) pentru faza de bază.

în cazul unui SFI pentru elicoptere:
(1)

eliberarea, revalidarea şi reînnoirea calificărilor de tip pentru elicoptere;

(2)

cursul MCC, dacă TRI are privilegii legate de pregătirea pentru elicoptere
multipilot.

FCL.910.SFI SFI – Privilegii limitate
Privilegiile unui SFI se limitează la FTD 2/3 sau FFS pe tipul de aeronavă pe care s-a urmat
cursul SFI.
Privilegiile se pot extinde la alte FSTD reprezentând tipuri superioare ale aceleiaşi categorii
de aeronave, dacă titularul:
(a)

a promovat conţinutul referitor la simulator al tipului relevant de curs pentru
calificare; şi

(b)

a desfăşurat, în cadrul unui curs complet pentru calificare de tip, cel puţin 3 ore de
pregătire practică cu privire la sarcinile unui SFI pe tipul aplicabil sub supravegherea
şi spre satisfacţia unui TRE calificat în acest scop.

FCL.915.SFI SFI - Condiţii indispensabile
Solicitanţii unui certificat SFI:
(a)

RO

sunt titularii sau au deţinut cel puţin un CPL, MPL sau ATPL pe categoria de
aeronave corespunzătoare;
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(b)

au promovat verificarea competenţelor profesionale pentru eliberarea calificării
specifice pe un FFS reprezentând tipul de aeronave relevant, în intervalul de 12 luni
care precede solicitarea; şi

(c)

în plus, pentru un SFI(A) pentru avioane multipilot sau SFI(PL):

(d)

(e)

(1)

au efectuat 1 500 de ore timp de zbor ca pilot pe avioane multipilot sau
aeronave cu decolare-aterizare verticală, după caz;

(2)

au efectuat, ca pilot sau ca asistent, în intervalul de 12 luni care precede
solicitarea, cel puţin:
(i)

3 segmente de rută la postul de pilotaj al tipului de aeronavă aplicabil;
sau

(ii)

2 şedinţe de pregătire la simulator orientată pe zborul de linie desfăşurate
de un echipaj de zbor calificat la postul de pilotaj al tipului aplicabil.
Aceste şedinţe la simulator cuprind 2 zboruri de cel puţin 2 ore fiecare
între 2 aerodromuri diferite şi activităţile asociate de planificare înaintea
zborului şi schimb de informaţii;

în plus, pentru un SFI(A) pentru avioane complexe de înaltă performanţă cu un
singur pilot:
(1)

au efectuat cel puţin 500 de ore timp de zbor ca PIC pe avioane cu un singur
pilot;

(2)

sunt titulari sau au deţinut o calificare IR(A) multimotor; şi

(3)

au îndeplinit cerinţele de la litera (c) punctul (2).

în plus, pentru un SFI(H):
(1)

au efectuat, ca pilot sau ca asistent, cel puţin 1 oră timp de zbor la postul de
pilotaj al tipului aplicabil, în intervalul de 12 luni care precede solicitarea; şi

(2)

au, în cazul elicopterelor multipilot, cel puţin 1 000 de ore experienţă de zbor
ca pilot de elicoptere, inclusiv cel puţin 350 de ore ca pilot pe elicoptere
multipilot;

(3)

în cazul elicopterelor multimotor cu un singur pilot, au efectuat 500 de ore ca
pilot de elicoptere, inclusiv 100 de ore ca PIC pe elicoptere multimotor cu un
singur pilot;

(4)

în cazul elicopterelor monomotor cu un singur pilot, au efectuat 250 de ore ca
pilot de elicoptere.

FCL.930.SFI SFI - Curs de pregătire
(a)

(b)

Cursul de pregătire practică pentru SFI cuprinde cel puţin:
(1)

conţinutul FFS al cursului pentru calificare de tip aplicabil;

(2)

conţinutul cursului de pregătire TRI.

Un solicitant al unui certificat SFI care este titularul unui certificat TRI pentru tipul
relevant se creditează cu cerinţele din prezentul alineat.

FCL.940.SFI SFI - Revalidare şi reînnoire

RO
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(a)

Revalidare. Pentru revalidarea unui certificat SFI, solicitantul îndeplineşte, în
perioada de validitate a acestuia, 2 dintre următoarele 3 cerinţe:
(1)

efectuează 50 de ore ca instructor sau examinator pe FSTD, dintre care cel
puţin 15 ore se efectuează în intervalul de 12 luni anterior datei expirării
validităţii certificatului SFI;

(2)

participă la un curs de perfecţionare în calitate de SFI în cadrul unei ATO;

(3)

promovează secţiunile relevante ale examenului de evaluare a competenţei, în
conformitate cu punctul FCL.935.

(b)

În plus, solicitantul trebuie să fi fost supus, pe un FFS, verificărilor competenţelor
pentru eliberarea calificările specifice de tip de aeronavă reprezentând tipurile pentru
care este titular de privilegii.

(c)

Pentru cel puţin fiecare validare următoare a unui certificat SRI, titularul trebuie să
îndeplinească cerinţa de la litera (a) punctul (3).

(d)

Reînnoire. În cazul în care certificatul SFI expiră, în intervalul de 12 luni care
precede solicitarea, solicitantul:
(1)

urmează conţinutul pentru simulator al cursului de pregătire SFI;

(2)

îndeplineşte cerinţele specificate la litera (a) punctele (2) şi (3) şi litera (c).
SECŢIUNEA 8

Cerinţe specifice pentru instructor pentru cooperare multiechipaj - MCCI
FCL.905. MCCI

MCCI - Privilegii şi condiţii

(a)
Privilegiile unui MCCI îi conferă titularului dreptul de a asigura pregătire practică în
timpul:
(1)

părţii practice a cursurilor MCC, dacă nu se combină cu pregătirea pentru
calificarea de tip; şi

(2)

în cazul MCCI(A), fazei de bază a cursului de pregătire integrat MPL, cu
condiţia să fie titularul sau să fi deţinut un certificat FI(A) sau IRI(A).

FCL.910.MCCI

MCCI – Privilegii limitate

Privilegiile titularului unui certificat MCCI se limitează la FNPT II/III MCC, FTD 2/3 sau
FFS pe care s-a urmat cursul de pregătire MCCI.
Privilegiile se pot extinde pe alte FSTD reprezentând şi alte tipuri de aeronave, dacă titularul
a urmat pregătirea practică din cursul MCCI pe respectivul tip de FNPT II/III MCC, FTD 2/3
sau FFS.
FCL.915.MCCI

MCCI - Condiţii indispensabile

Un solicitant al unui certificat MCCI:
(a)

este titularul sau a deţinut cel puţin un CPL, MPL sau ATPL pe categoria de
aeronave corespunzătoare;

(b)

să fi efectuat cel puţin:
(1)

RO

în cazul avioanelor, dirijabilelor şi aeronavelor cu decolare-aterizare verticală,
1 500 de ore experienţă de zbor ca pilot în cadrul unor operări multipilot;
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(2)

în cazul elicopterelor, 1 000 de ore experienţă de zbor ca pilot în operări
multiechipaj, dintre care cel puţin 350 de ore pe elicoptere multipilot.

FCL.930.MCCI
(a)

(b)

MCCI - Curs de pregătire

Cursul de pregătire practică pentru MCCI cuprinde cel puţin:
(1)

25 de ore de pregătire pentru predare-învăţare;

(2)

pregătire tehnică cu privire la tipul de FSTD pe care solicitantul doreşte să se
pregătească;

(3)

3 ore de pregătire practică, care poate fi zbor de antrenament sau pregătire
MCC pe FNPT II/III, MCC, FTD 2/3 sau FFS, relevante sub supravegherea
unui TRI, SFI sau MCCI desemnat de ATO în acest scop. Aceste ore de
pregătire practică sub supraveghere cuprind evaluarea competenţei
solicitantului, în conformitate cu punctul FCL.920.

Solicitanţii titulari sau care au deţinut un certificat FI, TRI, CRI, IRI sau SFI se
creditează integral cu cerinţa de la litera (a) punctul (1).

FCL.940.MCCI

MCCI - Revalidare şi reînnoire

(a)

Pentru revalidarea unui certificat MCCI, solicitantul trebuie să fi îndeplinit cerinţele
de la punctul FCL.930.MCCI litera (a) punctul (3) pe tipul relevant de FNPT II/III,
FTD 2/3 sau FFS, în ultimele 12 luni ale perioadei de validitate a certificatului
MCCI.

(b)

Reînnoire. În cazul în care certificatul MCCI a expirat, solicitantul îndeplineşte
cerinţele de la punctul FCL.930.MCCI litera (a) punctele (2) şi (3) pe tipul relevant
de FNPT II/III MCC, FTD 2/3 sau FFS.
SECŢIUNEA 9
Cerinţe specifice pentru instructor de pregătire sintetică - STI

FCL.905.STI STI - Privilegii şi condiţii
(a)

(b)

Privilegiile unui STI îi conferă titularului dreptul de a desfăşura pregătire practică
pentru zbor sintetic pe categoria de aeronave corespunzătoare pentru:
(1)

eliberarea licenţei;

(2)

eliberarea, revalidarea sau reînnoirea unui IR şi o calificare de tip sau de clasă
pe aeronave cu un singur pilot, cu excepţia avioanelor complexe de înaltă
performanţă cu un singur pilot.

Privilegii suplimentare pentru STI(A). Privilegiile unui STI(A) cuprind pregătirea
practică pentru zbor sintetic în timpul pregătirii în vederea dobândirii îndemânării
pentru faza primară a zborului din cadrul cursului de pregătire integrat MPL.

FCL.910.STI STI – Privilegii limitate
Privilegiile titularului unui certificat STI se limitează la FNPT II/III, FTD 2/3 sau FFS pe care
s-a urmat cursul de pregătire STI.
Privilegiile se pot extinde la alte FSTD reprezentând şi alte tipuri de aeronave, dacă titularul:
(a)

RO

a urmat conţinutul FFS al cursului TRI pe tipul aplicabil;
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(b)

a promovat verificarea competenţelor profesionale pentru calificarea specifică unui
tip de aeronave pe un FFS al tipului aplicabil, în intervalul de 12 luni care precede
solicitarea;

(c)

a asigurat, în cadrul unui curs, cel puţin o şedinţă pe FSTD cu privire la sarcinile
unui STI, cu o durată minimă de 3 ore pe tipul de aeronavă aplicabil, sub
supravegherea unui instructor de zbor examinator (FIE).

FCL.915.STI STI - Condiţii indispensabile
Un solicitant al unui certificat STI:
(a)

este titularul sau a deţinut în intervalul de 3 ani care precede solicitarea, o licenţă de
pilot şi privilegiile legate de asigurarea pregătirii aferente cursurilor care se
intenţionează a fi oferite;

(b)

a efectuat pe un FNTP verificarea competenţelor corespunzătoare calificării de clasă
sau de tip în intervalul de 12 luni care precedă solicitarea.
Un solicitant al unui STI(A) care doreşte să asigure pregătire exclusiv pe BITD,
efectuează doar exerciţiile corespunzătoare unui test de îndemânare pentru eliberarea
unei PPL(A);

(c)

în plus, pentru un STI(H) a efectuat, ca asistent, cel puţin 1 oră timp de zbor la
postul de pilotaj al tipului aplicabil de elicopter, în intervalul de 12 luni care precede
solicitarea.

FCL.930.STI STI - Curs de pregătire
(a)

Cursul de pregătire pentru STI cuprinde cel puţin 3 ore de pregătire practică legată
de sarcinile unui STI pe un FFS, FTD 2/3 sau FNPT II/III, sub supravegherea unui
FIE. Aceste ore de pregătire practică sub supraveghere cuprind evaluarea
competenţei solicitantului, în conformitate cu punctul FCL.920.
Solicitanţii unui STI(A) care doresc să asigure pregătire exclusiv pe un BITD,
efectuează pregătirea practică pe un BITD.

(b)

Pentru solicitanţii unui STI(H), cursul cuprinde şi conţinutul FFS al cursului TRI
aplicabil.

FCL.940.STI Revalidarea şi reînnoirea certificatului STI
(a)

Revalidare. Pentru revalidarea unui certificat STI, în intervalul de 12 luni anterior
datei expirării validităţii certificatului STI, solicitantul:
(1)

a efectuat cel puţin 3 ore de pregătire practică pe un FFS sau FNPT II/III sau
BITD, ca parte a unui curs complet CPL, IR, PPL sau pentru calificarea de
clasă sau de tip; şi

(2)

a promovat, pe FFS, FTD 2/3 sau FNPT II/III pe care se desfăşoară pregătirea
în mod obişnuit, secţiunile aplicabile ale examenului de verificare a
competenţei, în conformitate cu apendicele 9 la prezenta parte pe clasa sau
tipul de aeronavă corespunzătoare.
Pentru un STI(A) care asigură pregătire exclusiv pe BITD, examenul de
verificare a competenţei cuprinde doar exerciţiile corespunzătoare unui test de
îndemânare pentru eliberarea unei PPL(A).

(b)

RO

Reînnoire. În cazul în care certificatul STI a expirat, solicitantul:
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(1)

participă la un curs de perfecţionare în calitate de STI în cadrul unei ATO;

(2)

promovează, pe FFS, FTD 2/3 sau FNPT II/III pe care se desfăşoară pregătirea
în mod obişnuit, secţiunile aplicabile ale examenului de verificare a
competenţei, în conformitate cu apendicele 9 la prezenta parte pe clasa sau
tipul de aeronavă corespunzătoare.

Pentru un STI(A) care asigură pregătire exclusiv pe BITD, examenul de verificare a
competenţei cuprinde doar exerciţiile corespunzătoare unui test de îndemânare
pentru eliberarea unei PPL(A).
(3)

asigură un curs complet CPL, IR, PPL sau un curs pentru calificare de clasă
sau de tip, cel puţin 3 ore de pregătire practică sub supravegherea unui FI,
CRI(A), IRI sau TRI(H) desemnat de ATO în acest scop. Cel puţin 1 oră de
pregătire practică este supravegheată de un FIE(A).
SECŢIUNEA 10
Instructor pentru calificare de zbor în munţi - MI

FCL.905.MI MI - Privilegii şi condiţii
Privilegiile unui MI îi conferă titularului dreptul de a desfăşura pregătire practică pentru
eliberarea unei calificări de zbor în munţi.
FCL.915.MI MI - Condiţii indispensabile
Un solicitant al unui certificat MI:
(a)

este titularul unui certificat LAFI, FI, CRI sau TRI, cu privilegii pentru avioane cu
un singur pilot;

(b)

deţine o calificare de zbor la munte.

FCL.930.MI MI - Curs de pregătire
(a)

Cursul de pregătire pentru MI cuprinde evaluarea competenţei solicitantului, în
conformitate cu punctul FCL.920.

(b)

Înainte de participarea la curs, solicitanţii trebuie să fi promovat un test practic
preliminar în compania unui MI titular al unui certificat FI care să evalueze
experienţa şi capacitatea lor de a participa la cursul de pregătire.

FCL.940.MI Validitatea certificatului MI
Certificatul MI este valid atâta timp cât sunt valide certificatele LAFI, FI, TRI sau CRI.
SECŢIUNEA 11
Cerinţe specifice pentru pilot instructor de încercare - FTI
FCL.905.FTI FTI - Privilegii şi condiţii
(a)

RO

Privilegiile unui pilot instructor de încercare (FTI) îi conferă acestuia dreptul de a
asigura pregătire, pe categoria de aeronave corespunzătoare, pentru:
(1)

eliberarea calificărilor de pilot de încercare de categoria 1 sau 2, cu condiţia ca
acesta să fie titularul categoriei relevante de calificare de pilot de încercare;

(2)

eliberarea unui certificat FTI, în cadrul categoriei relevante de calificare de
pilot de încercare, cu condiţia ca instructorul să aibă cel puţin 2 ani de
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experienţă în asigurarea pregătirii pentru eliberarea calificărilor de pilot de
încercare.
(b)

Privilegiile unui FTI, care este titularul unei calificări de pilot de încercare de
categoria 1, cuprind asigurarea pregătirii practice şi în ceea ce priveşte calificările de
pilot de încercare de categoria 2.

FCL.915.FTI FTI - Condiţii indispensabile
Un solicitant al unui certificat FTI:
(a)

este titularul unei calificări de pilot de încercare eliberate în conformitate cu punctul
FCL.820;

(b)

a efectuat 200 de ore de zbor de încercare de categoria 1 sau 2.

FCL.930.FTI FTI - Curs de pregătire
(a)

(b)

Cursul de pregătire practică pentru FTI cuprinde cel puţin:
(1)

25 de ore de predare-învăţare;

(2)

10 ore de pregătire tehnică, inclusiv recapitularea cunoştinţelor tehnice,
pregătirea planurilor de lecţie şi dezvoltarea capacităţii de a pregăti la clasă sau
pe simulator;

(3)

5 ore de pregătire practică sub supravegherea unui FTI calificat, în
conformitate cu punctul FCL.905.FTI litera (b). Aceste ore de pregătire
practică cuprind evaluarea competenţei solicitantului, în conformitate cu
punctul FCL.920.

Credite
(1)

Solicitanţii titulari sau care au deţinut un certificat de instructor se creditează
integral cu cerinţa de la litera (a) punctul (1).

(2)

În plus, solicitanţii titulari sau care au deţinut un certificat FI sau TRI pe
categoria de aeronave relevantă se creditează integral cu cerinţele de la litera
(a) punctul (2).

FCL.940.FTI FTI - Revalidare şi reînnoire
(a)

Revalidare. Pentru revalidarea unui certificat FTI, solicitantul îndeplineşte, în
perioada de validitate a acestuia, una dintre următoarele cerinţe:
(1)

efectuează cel puţin:
(i)

50 de ore de zbor de încercare, dintre care cel puţin 15 se efectuează în
intervalul de 12 luni anterior datei expirării certificatului FTI; şi

(ii)

5 ore de pregătire practică pentru zbor de încercare în intervalul de 12
luni anterior datei expirării valabilităţii certificatului FTI;

sau
(2)

RO

participă la un curs de perfecţionare în calitate de FTI în cadrul unei ATO.
Cursul de perfecţionare se bazează pe componenta de pregătire practică a
cursului de pregătire FTI, în conformitate cu punctul FCL.930.FTI litera (a)
punctul (3), şi cuprinde cel puţin un zbor de antrenament sub supravegherea
unui FTI calificat în conformitate cu punctul FCL.905.FTI litera (b).
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(b)

RO

Reînnoire. În cazul în care certificatul FTI a expirat, solicitantului i se asigură un
curs de perfecţionare ca FTI în cadrul unei ATO. Cursul de perfecţionare respectă
cel puţin cerinţele de la punctul FCL.930.FTI litera (a) punctul (3).
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CAPITOLUL K
EXAMINATORI

SECŢIUNEA 1
Cerinţe comune
FCL.1000
(a)

(b)

Certificate de examinator

Generalităţi. Titularii unui certificat de examinator:
(1)

sunt titularii unei licenţe, calificări sau al unui certificat echivalente celor
pentru care sunt autorizaţi să desfăşoare teste de îndemânare, verificări ale
competenţelor sau evaluări ale competenţelor şi ai privilegiului de a asigura
pregătirea pentru acestea;

(2)

să fie calificaţi să acţioneze ca PIC pe aeronavă în timpul testului de
îndemânare, al verificării competenţelor şi al evaluării competenţelor, dacă
acestea se desfăşoară într-o aeronavă.

Condiţii speciale
(1)

În cazul introducerii unei aeronave noi în statele membre sau în flota unui
operator, dacă îndeplinirea cerinţelor din prezentul capitol nu este posibilă,
autoritatea competentă are posibilitatea de a elibera un certificat specific care
acordă privilegii pentru desfăşurarea testelor de îndemânare şi a verificărilor
competenţelor profesionale. Un astfel de certificat se limitează la testele de
îndemânare şi verificările competenţelor profesionale necesare pentru
introducerea noului tip de aeronavă şi valabilitatea acestuia nu poate depăşi, în
niciun caz, 1 an.
Titularii unui certificat eliberat în conformitate cu litera (b) punctul (1) care
doresc să solicite eliberarea unui certificat de examinator îndeplinesc condiţiile
indispensabile şi cerinţele pentru revalidare stabilite pentru respectiva
categorie de examinatori.

FCL.1005

Limitarea privilegiilor în cazul unor interese directe

Examinatorii nu desfăşoară:
(a)

(b)

teste de îndemânare sau evaluări ale competenţei pentru persoanele care solicită
eliberarea unei licenţe, calificări sau a unui certificat:
(1)

pentru cei cărora le-au asigurat peste 25 % din pregătirea practică pentru
licenţa, calificarea sau certificatul pentru care se susţine testul de îndemânare
sau se evaluează competenţele;

(2)

dacă s-au ocupat de recomandarea pentru testul de îndemânare, în conformitate
cu punctul FCL.030 litera (b);

teste de îndemânare, verificări ale competenţelor sau evaluări ale competenţei, ori de
câte ori cred că obiectivitatea lor ar putea fi afectată.

FCL.1010

Condiţii indispensabile pentru examinatori

Solicitanţii unui certificat de examinator demonstrează:

RO
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(a)

cunoştinţe relevante, experienţă şi pregătire corespunzătoare aferente privilegiilor
unui examinator;

(b)

faptul că nu au suferit nicio sancţiune, inclusiv suspendarea, limitarea sau revocarea
oricăreia dintre licenţele, calificările sau certificatele eliberate în conformitate cu
prezenta parte, pentru nerespectarea regulamentului de bază şi a normelor de punere
în aplicare ale acestuia, în ultimii 3 ani.

FCL.1015

Standardizarea examinatorilor

(a)

Solicitanţii unui certificat de examinator urmează un curs de standardizare asigurat
de către autoritatea competentă sau în cadrul unei ATO şi omologat de autoritatea
competentă.

(b)

Cursul de standardizare constă în pregătire teoretică şi practică şi cuprinde cel puţin:

(c)

(1)

desfăşurarea a 2 teste de îndemânare, verificări ale competenţelor sau evaluări
ale competenţei pentru licenţele, calificările sau certificatele pentru care
solicitantul doreşte să obţină privilegiul de a desfăşura teste sau evaluări;

(2)

pregătirea pentru cerinţele aplicabile prevăzute în prezenta parte şi cerinţele
aplicabile privind operaţiunile în aer, desfăşurarea unor teste de îndemânare,
verificări ale competenţelor şi evaluări ale competenţei, precum şi rapoartele şi
documentaţia aferente;

(3)

o informare privind procedurile administrative naţionale, cerinţele privind
protecţia datelor personale, răspunderea, asigurarea împotriva accidentelor şi
taxele.

Titularii unui certificat de examinator nu desfăşoară teste de îndemânare, verificări
ale competenţelor sau evaluări ale competenţei unui solicitant care nu se află în
responsabilitatea autorităţii competente care a eliberat certificatul de examinator, cu
excepţia cazului în care:
(1)

au informat autoritatea competentă în responsabilitatea căruia se află
solicitantul în legătură cu intenţia de a desfăşura teste de îndemânare, verificări
ale competenţelor şi evaluări ale competenţei şi despre aplicabilitatea
privilegiilor lor de examinatori;

(2)

au fost informaţi de către autoritatea competentă în responsabilitatea căreia se
află solicitantul în legătură cu cele menţionate la litera (b) punctul (3).

FCL.1020

Evaluarea competenţei examinatorilor

Solicitanţii unui certificat de examinator îşi demonstrează competenţa în faţa unui inspector
al autorităţii competente sau un examinator superior autorizat special în acest scop de către
autoritatea competentă care eliberează certificatul de examinator prin desfăşurarea unui test
de îndemânare, a unei verificări a competenţelor profesionale şi evaluări a competenţei în
rolul de examinator ale cărui privilegii sunt căutate, inclusiv informarea, desfăşurarea testului
de îndemânare, a verificării competenţelor profesionale sau a evaluării competenţei şi
evaluarea persoanei care susţine testul de îndemânare, examenul de verificare a
competenţelor profesionale sau de evaluare a competenţei, schimbul de informaţii şi
înregistrarea documentelor.
FCL.1025
(a)

RO

Validitatea, revalidarea şi reînnoirea certificatelor de examinator

Validitate. Un certificat de examinator este valabil 3 ani.
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(b)

Revalidare. Un certificat de examinator se revalidează dacă, în perioada de validitate
a certificatului, titularul:
(1)

a desfăşurat cel puţin 2 teste de îndemânare, verificări ale competenţelor
profesionale şi evaluări ale competenţei în fiecare an;

(2)

a participat la un seminar de perfecţionare pentru examinatori organizat de
autoritatea competentă sau în cadrul unei ATO şi omologat de autoritatea
competentă în ultimul an al perioadei de validitate.

(3)

Unul dintre testele de îndemânare sau verificările competenţelor efectuate în
ultimul an al perioadei de validitate în conformitate cu punctul (1) vor fi
evaluate de către un inspector de la autoritatea competentă sau un examinator
superior autorizat special în acest scop de către autoritatea competentă care
eliberează certificatul examinatorului.

(4)

Dacă solicitantul unei revalidări este titularul unor privilegii pentru mai mult
de o categorie de examinatori, revalidarea combinată a tuturor privilegiilor de
examinator se poate obţine în cazul în care solicitantul îndeplineşte cerinţele
de la litera (b) punctele (1) şi (2) şi de la punctul FCL.1020 pentru una dintre
categoriile de certificate de examinatori deţinute, în acord cu autoritatea
competentă.

(c)

Reînnoire. Dacă certificatul a expirat, solicitanţii îndeplinesc cerinţele de la litera (b)
punctul (2) şi punctul FCL.1020, înainte să-şi poată relua exercitarea privilegiilor.

(d)

Un certificat de examinator se revalidează sau se reînnoieşte doar dacă solicitantul
demonstrează că îndeplineşte în mod curent cerinţele de la punctele FCL.1010 şi
FCL.1030.

FCL.1030
Desfăşurarea testelor de
profesionale şi evaluările competenţei
(a)

(b)

verificărilor

competenţelor

Dacă desfăşoară teste de îndemânare, verificări ale competenţelor profesionale şi
evaluări ale competenţei, examinatorii:
(1)

se asigură că se poate stabili comunicarea cu solicitantul, fără bariere de limbă;

(2)

se asigură că solicitantul îndeplineşte toate cerinţele privind calificarea,
pregătirea şi experienţa din prezenta parte pentru eliberarea, revalidarea sau
reînnoirea licenţei, calificării sau certificatului pentru care se susţin testul de
îndemnare, examenul de verificare a competenţelor profesionale sau evaluarea
competenţei;

(3)

explică solicitantului consecinţele oferirii de informaţii incomplete, inexacte
sau false în ceea ce priveşte pregătirea şi experienţa de zbor.

După încheierea testului de îndemânare sau a examenului de verificare a
competenţelor, examinatorul:
(1)

RO

îndemânare,

aduce la cunoştinţa solicitantului rezultatul testului. În eventualitatea unei
promovări parţiale sau a unui eşec, examinatorul aduce la cunoştinţa
solicitantului faptul că acesta nu îşi poate exercita privilegiile calificării până
la promovarea completă a examenului. Examinatorul detaliază orice cerinţă
suplimentară de pregătire şi explică dreptul solicitantului la contestaţie;
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(2)

în eventualitatea unei promovări a examenului de verificare a competenţelor
profesionale sau de verificare a competenţei pentru revalidare sau reînnoire,
înscrie pe licenţa sau certificatul solicitantului noua dată la care expiră
validitatea calificării sau a certificatului, dacă are autorizaţie specială în acest
scop din partea autorităţii competente care a eliberat licenţa solicitantului;

(3)

furnizează solicitantului un raport semnat cu privire la testul de îndemânare
sau la examenul de verificare a competenţelor profesionale şi înaintează, în cel
mai scurt timp, copii ale acestuia către autoritatea competentă care a eliberat
licenţa solicitantului şi către autoritatea competentă care a eliberat certificatul
de examinator. Raportul cuprinde:
(i)

o declaraţie conform căreia examinatorul a primit de la solicitant
informaţii cu privire la pregătirea şi experienţa acestuia şi a hotărât că
pregătirea şi experienţa respectă cerinţele aplicabile din prezenta parte;

(ii)

confirmarea faptului că au fost executate toate manevrele şi exerciţiile
necesare, precum şi detalii cu privire la examenul teoretic oral, dacă este
cazul. În cazul în care la una dintre aceste componente s-a înregistrat un
eşec, examinatorul notează motivele acestei decizii;

(iii) rezultatul testului, al verificării sau al evaluării competenţei.
(c)

Examinatorii păstrează, pentru o perioadă de 5 ani, rapoartele cu privire la detaliile
tuturor testelor de îndemânare, verificării competenţelor profesionale sau evaluării
competenţei şi rezultatele acestora.

(d)

La cererea autorităţii competente care a eliberat certificatul de examinator sau a
autorităţii care a eliberat licenţa solicitantului, examinatorii înaintează toate
documentele şi rapoartele, precum şi orice alte informaţii, în funcţie de necesităţile
de supraveghere.
SECŢIUNEA 2
Cerinţe specifice pentru examinatorii de zbor - FE

FCL.1005.FE FE - Privilegii şi condiţii
(a)

RO

FE(A). Privilegiile unui FE pentru avioane îi conferă acestuia dreptul de a desfăşura:
(1)

teste de îndemânare pentru eliberarea unei PPL(A), precum şi teste de
îndemânare şi verificări ale competenţelor profesionale pentru calificările de
clasă şi de tip pentru un singur pilot asociate, cu excepţia avioanelor complexe
de înaltă performanţă cu un singur pilot, cu condiţia ca examinatorul să fi
efectuat cel puţin 1 000 de ore timp de zbor pe avioane sau TMG, inclusiv cel
puţin 250 de ore de pregătire practică;

(2)

teste de îndemânare pentru eliberarea unei CPL(A), precum şi teste de
îndemânare şi verificări ale competenţelor profesionale pentru calificările de
clasă şi de tip pentru un singur pilot asociate, cu excepţia avioanelor complexe
de înaltă performanţă cu un singur pilot, cu condiţia ca examinatorul să fi
efectuat cel puţin 2 000 de ore timp de zbor pe avioane sau TMG, inclusiv cel
puţin 250 de ore de pregătire practică;

(3)

teste de îndemânare şi verificări ale competenţelor profesionale pentru
LAPL(A), cu condiţia ca examinatorul să fi efectuat cel puţin 500 de ore timp
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de zbor ca pilot pe avioane sau TMG, inclusiv cel puţin 100 de ore de pregătire
practică;
(4)

(b)

RO

teste de îndemânare pentru eliberarea unei calificări de zbor la munte, cu
condiţia ca examinatorul să fi efectuat cel puţin 500 de ore timp de zbor ca
pilot pe avioane sau TMG, inclusiv 500 de decolări şi aterizări de antrenament
pentru calificarea de zbor la munte.

FE(H). Privilegiile unui FE pentru elicoptere îi conferă acestuia dreptul de a
desfăşura:
(1)

teste de îndemânare pentru eliberarea unei PPL(H), precum şi teste
îndemânare şi verificări ale competenţelor profesionale pentru calificările
tip pentru elicoptere monomotor cu un singur pilot incluse într-o PPL(H),
condiţia ca examinatorul să fi efectuat 1 000 de ore timp de zbor ca pilot
elicoptere, inclusiv cel puţin 250 de ore de pregătire practică;

(2)

teste de îndemânare pentru eliberarea unei CPL(H), precum şi teste de
îndemânare şi verificări ale competenţelor profesionale pentru calificările de
tip pentru elicopterele monomotor cu un singur pilot incluse într-o CPL(H), cu
condiţia ca examinatorul să fi efectuat 2 000 de ore timp de zbor ca pilot pe
elicoptere, inclusiv cel puţin 250 de ore de pregătire practică;

(3)

teste de îndemânare şi verificări ale competenţelor profesionale pentru
calificările de tip pentru elicopterele multimotor cu un singur pilot incluse
într-o PPL(H) sau CPL(H), cu condiţia ca examinatorul să fi respectat cerinţele
de la punctele (1) sau (2), după caz, şi să fie titularul unei CPL(H) sau al unei
ATPL(H) şi, dacă este cazul, al unei IR(H);

(4)

teste de îndemânare şi verificări ale competenţelor profesionale pentru
LAPL(H), cu condiţia ca examinatorul să fi efectuat cel puţin 500 de ore timp
de zbor ca pilot pe elicoptere, inclusiv cel puţin 150 de ore de pregătire
practică.

de
de
cu
pe

(c)

FE(As). Privilegiile unui FE pentru dirijabile îi conferă acestuia dreptul de a
desfăşura teste de îndemânare pentru eliberarea PPL(As) şi CPL(As) şi teste de
îndemânare şi verificări ale competenţelor profesionale pentru calificările de tip
pentru dirijabile, cu condiţia ca examinatorul să fi efectuat 500 de ore timp de zbor
ca pilot pe dirijabile, inclusiv 100 de ore de pregătire practică.

(d)

FE(S). Privilegiile unui FE pentru planoare îi conferă acestuia dreptul de a
desfăşura:
(1)

teste de îndemânare şi verificări ale competenţelor profesionale pentru SPL şi
LAPL(S), cu condiţia ca examinatorul să fi efectuat 300 de ore timp de zbor ca
pilot pe planoare, inclusiv 150 de ore de pregătire practică sau 300 de lansări
de antrenament;

(2)

teste de îndemânare şi verificări ale competenţelor profesionale pentru
extinderea privilegiilor SPL pentru operări comerciale, cu condiţia ca
examinatorul să fi efectuat 300 de ore timp de zbor ca pilot pe planoare sau
planoare motorizate, inclusiv 90 de ore de pregătire practică;

(3)

teste de îndemânare pentru extinderea privilegiilor SPL sau LAPL(S) la TMG,
cu condiţia ca examinatorul să fi efectuat 300 de ore timp de zbor ca pilot pe
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planoare sau planoare motorizate, inclusiv 50 de ore de pregătire practică pe
TMG.
(e)

FE(B). Privilegiile unui FE pentru baloane îi conferă acestuia dreptul de a desfăşura:
(1)

teste de îndemânare pentru eliberarea unei BPL sau a unei LAPL(B), precum
şi teste de îndemânare şi verificări ale competenţelor profesionale pentru
extinderea privilegiilor la o altă clasă de baloane, cu condiţia ca examinatorul
să fi efectuat 250 de ore timp de zbor ca pilot pe baloane, inclusiv 50 de ore de
pregătire practică;

(2)

teste de îndemânare şi verificări ale competenţelor profesionale pentru
extinderea privilegiilor BPL pentru operări comerciale, cu condiţia ca
examinatorul să fi efectuat 300 de ore timp de zbor ca pilot pe baloane, dintre
care 50 de ore pe aceeaşi grupă de baloane pentru care se are în vedere
extinderea. Cele 300 de ore timp de zbor cuprind 50 de ore de pregătire
practică.

FCL.1010.FE FE - Condiţii indispensabile
Un solicitant al unui certificat FE este titularul:
(a)

unui certificat LAPL şi al unui certificat LAFI pe categoria de aeronave
corespunzătoare, în cazul solicitanţilor care doresc să desfăşoare examene exclusiv
pentru LAPL;

(b)

în toate celelalte cazuri, sunt titularii unui certificat FI pe categoria de aeronave
corespunzătoare.
SECŢIUNEA 3
Cerinţe specifice pentru examinatori pentru calificarea de tip - TRE

FCL.1005.TRE
(a)

(b)

TRE(A) şi TRE(PL). Privilegiile unui TRE pe avioane sau aeronave cu decolareaterizare verticală îi conferă acestuia dreptul de a desfăşura:
(1)

teste de îndemânare pentru obţinerea calificărilor de tip pentru avioane sau
aeronave cu decolare-aterizare verticală, după caz;

(2)

verificări ale competenţelor profesionale pentru revalidarea sau reînnoirea
calificărilor de tip şi IR;

(3)

teste de îndemânare pentru eliberarea ATPL(A);

(4)

teste de îndemânare pentru eliberarea MPL, cu condiţia ca examinatorul să
respecte cerinţele de la punctul FCL.925;

(5)

evaluarea competenţei pentru eliberarea, revalidarea sau reînnoirea unui
certificat TRI sau SFI pe categoria de aeronave aplicabilă, cu condiţia ca
examinatorul să aibă cel puţin 3 ani de experienţă ca TRE.

TRE(H). Privilegiile unui TRE(H) îi conferă acestuia dreptul de a desfăşura:
(1)

RO

TRE - Privilegii şi condiţii

teste de îndemânare şi verificări ale competenţelor pentru eliberarea,
revalidarea sau reînnoirea calificărilor de tip pentru elicoptere;
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(2)

verificări ale competenţelor profesionale pentru revalidarea sau reînnoirea IR
sau pentru extinderea IR(H) de la elicopterele monomotor la elicopterele
multimotor, cu condiţia ca TRE(H) să fie titularul unui IR(H) valid;

(3)

teste de îndemânare pentru eliberarea ATPL(H);

(4)

evaluarea competenţei pentru eliberarea, revalidarea sau reînnoirea unui
certificat TRI(H) sau SFI(H), cu condiţia ca examinatorul să aibă cel puţin 3
ani de experienţă ca TRE.

FCL.1010.TRE
(a)

(b)

TRE(A) şi TRE(PL). Solicitanţii unui certificat TRE pentru avioane şi aeronave cu
decolare-aterizare verticală:
(1)

în cazul avioanelor multipilot sau al aeronavelor cu decolare-aterizare
verticală, au efectuat 1 500 de ore de zbor ca pilot pe avioane multipilot sau
aeronave cu decolare-aterizare verticală, dintre care cel puţin 500 de ore se
efectuează ca PIC;

(2)

în cazul avioanelor complexe de înaltă performanţă cu un singur pilot, au
efectuat 500 de ore de zbor ca pilot pe avioane cu un singur pilot, dintre care
cel puţin 200 de ore se efectuează ca PIC;

(3)

sunt titularii unui certificat CPL sau ATPL şi al unui certificat TRI pentru tipul
aplicabil;

(4)

pentru obţinerea unui certificat TRE, au efectuat cel puţin 50 de ore de
pregătire practică în calitate de TRI, FI sau SFI pe tipul aplicabil sau pe un
FSTD reprezentând acel tip.

TRE(H). Solicitanţii unui certificat TRE(H) pentru elicoptere:
(1)

sunt titularii unui certificat TRI(H) sau, în cazul elicopterelor monomotor cu
un singur pilot, un certificat valid FI(H) pentru tipul aplicabil;

(2)

pentru obţinerea unui certificat TRE, au efectuat 50 de ore de pregătire
practică în calitate de TRI, FI sau SFI pe tipul aplicabil sau pe un FSTD
reprezentând acel tip;

(3)

în cazul elicopterelor multipilot, sunt titularii unui CPL(H) sau ATPL(H) şi au
efectuat 1 500 de ore de zbor ca pilot pe elicoptere multipilot, dintre care cel
puţin 500 de ore se efectuează ca PIC;

(4)

în cazul elicopterelor multimotor cu un singur pilot:

(5)

RO

TRE - Condiţii indispensabile

(i)

au efectuat 1 000 de ore timp de zbor ca pilot pe elicoptere, dintre care
cel puţin 500 de ore ca PIC;

(ii)

sunt titularii unui CPL(H) sau ATPL(H) şi, dacă este cazul, a unui IR(H)
valid;

în cazul elicopterelor monomotor cu un singur pilot:
(i)

au efectuat 750 de ore timp de zbor ca pilot pe elicoptere, dintre care cel
puţin 500 de ore ca PIC;

(ii)

sunt titularii unei licenţe de pilot profesionist de elicopter.
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(6)

Înainte ca privilegiile unui TRE(H) să fie extinse de la privilegii multimotor
pentru un singur pilot la privilegii multimotor multipilot pe acelaşi tip de
elicopter, titularul trebuie să aibă cel puţin 100 de ore de operări multipilot pe
acest tip.

(7)

În cazul persoanelor care solicită obţinerea unui certificat TRE multipilot
multimotor, cele 1 500 de ore experienţă de zbor prevăzute la litera (b) punctul
(3) se pot considera ca fiind efectuate dacă aceste persoane au efectuat cele
500 de ore timp de zbor ca PIC pe un elicopter multipilot de acelaşi tip.
SECŢIUNEA 4

Cerinţe specifice pentru examinatori pentru calificarea de clasă - CRE
FCL.1005.CRE

CRE - Privilegii

Privilegiile unui CRE îi conferă acestuia dreptul de a desfăşura, pentru avioane cu un singur
pilot, cu excepţia avioanelor complexe de înaltă performanţă:
(a)

teste de îndemânare pentru eliberarea calificărilor de clasă şi de tip;

(b)

verificări ale competenţelor profesionale pentru:
(1)

revalidarea sau reînnoirea calificărilor de clasă şi tip;

(2)

revalidarea şi reînnoirea certificatelor IR, cu condiţia ca CRE să îndeplinească
cerinţele de la punctul FCL.1010.IRE litera (a).

FCL.1010.CRE

CRE– Condiţii indispensabile

Solicitanţii unui certificat CRE:
(a)

sunt titularii sau au deţinut un CPL(A), MPL(A) sau ATPL(A) cu privilegii pentru
un singur pilot şi sunt titularii unui PPL(A);

(b)

sunt titularii unui certificat CRI pentru clasa sau tipul aplicabile;

(c)

au efectuat 500 de ore timp de zbor ca pilot pe avioane.
SECŢIUNEA 5
Cerinţe specifice pentru examinatori pentru calificarea instrumentală - IRE

FCL.1005.IRE

IRE - Privilegii

Privilegiile titularului unui certificat IRE îi conferă acestuia dreptul de a desfăşura teste de
îndemânare pentru eliberarea şi verificări ale competenţei profesionale pentru revalidarea sau
reînnoirea IR.
FCL.1010.IRE
(a)

(b)

RO

IRE - Condiţii indispensabile

IRE(A). Solicitanţii unui certificat IRE pentru avioane sunt titularii unui IRI(A) şi au
efectuat:
(1)

2 000 de ore timp de zbor ca pilot pe avioane; şi

(2)

450 de ore timp de zbor în condiţii IFR, dintre care 250 de ore ca instructor.

IRE(H). Solicitanţii unui certificat IRE pentru elicoptere sunt titularii unui IRI(H) şi
au efectuat:
(1)

2 000 de ore timp de zbor ca pilot pe elicoptere; şi

(2)

300 de ore timp instrumental pe elicoptere, dintre care 200 de ore ca instructor.
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(c)

IRE(As). Solicitanţii unui certificat IRE pentru dirijabile sunt titularii unui IRI(As) şi
au efectuat:
(1)

500 de ore timp de zbor ca pilot pe dirijabile; şi

(2)

100 de ore timp instrumental pe dirijabile, dintre care 50 de ore ca instructor.
SECŢIUNEA 6
Cerinţe specifice pentru examinatorii de zbor sintetic - SFE

FCL.1005.SFE
(a)

(b)

SFE(A) şi SFE(PL). Privilegiile unui SFE pe avioane sau aeronave cu decolareaterizare verticală îi conferă acestuia dreptul de a desfăşura pe un FFS:
(1)

teste de îndemânare şi verificări ale competenţelor pentru eliberarea,
revalidarea sau reînnoirea calificărilor de tip pentru avioane multipilot sau
aeronave cu decolare-aterizare verticală, după caz;

(2)

verificări ale competenţelor pentru revalidarea sau reînnoirea certificatelor IR,
cu condiţia ca SFE să îndeplinească cerinţele de la punctul FCL.1010.SFE
pentru categoria de aeronave aplicabilă;

(3)

teste de îndemânare pentru eliberarea ATPL(A);

(4)

teste de îndemânare pentru eliberarea MPL, cu condiţia ca examinatorul să
respecte cerinţele de la punctul FCL.925;

(5)

evaluarea competenţei pentru eliberarea, revalidarea sau reînnoirea unui
certificat SFI pe categoria de aeronave relevantă, cu condiţia ca examinatorul
să aibă cel puţin 3 ani de experienţă ca SFE.

SFE(H). Privilegiile unui SFE pentru elicoptere îi conferă acestuia dreptul de a
desfăşura pe un FFS:
(1)

teste de îndemânare şi verificări ale competenţelor pentru eliberarea,
revalidarea sau reînnoirea calificărilor de tip; şi

(2)

verificări ale competenţelor pentru revalidarea şi reînnoirea certificatelor IR,
cu condiţia ca SFE să îndeplinească cerinţele de la punctul FCL.1010.IRE
litera (b);

(3)

teste de îndemânare pentru eliberarea ATPL(H);

(4)

teste de îndemânare şi verificări ale competenţelor pentru eliberarea,
revalidarea sau reînnoirea unui certificat SFI(H), cu condiţia ca examinatorul
să aibă cel puţin 3 ani de experienţă ca SFE.

FCL.1010.SFE
(a)

(b)

RO

SFE - Privilegii şi condiţii

SFE - Condiţii indispensabile

SFE(A). Solicitanţii unui certificat SFE pentru avioane:
(1)

sunt titularii unui ATPL(A), ai unei calificări de clasă sau de tip şi ai unui
certificat SFI (A) pentru tipul de avion aplicabil;

(2)

au efectuat cel puţin 1 500 de ore timp de zbor ca pilot pe avioane multipilot;

(3)

pentru obţinerea unui certificat SFE, au efectuat cel puţin 50 de ore de
pregătire pentru zbor sintetic ca SFI(A) pe tipul aplicabil.

SFE(H). Solicitanţii unui certificat SFE pentru elicoptere:
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(1)

sunt titularii unui ATPL(H), ai unei calificări de tip şi ai unui certificat SFI(H)
pentru tipul de elicopter aplicabil;

(2)

au efectuat cel puţin 1 000 de ore timp de zbor ca pilot pe elicoptere multipilot;

(3)

pentru obţinerea unui certificat SFE, au efectuat cel puţin 50 de ore de
pregătire pentru zbor sintetic ca SFI(H) pe tipul aplicabil.
SECŢIUNEA 7
Cerinţe specifice pentru instructor de zbor - FIE

FCL.1005.FIE

FIE - Privilegii şi condiţii

(a)

FIE(A). Privilegiile unui FIE pe avioane îi conferă acestuia dreptul de a desfăşura
evaluări ale competenţei pentru eliberarea, revalidarea sau reînnoirea certificatelor
pentru LAFI(A), FI(A), CRI(A), IRI(A) şi TRI(A) pe avioane cu un singur pilot, cu
condiţia deţinerii certificatului de instructor relevant.

(b)

FIE(H). Privilegiile unui FIE pe elicoptere îi conferă acestuia dreptul de a desfăşura
evaluări ale competenţei pentru eliberarea, revalidarea sau reînnoirea certificatelor
pentru LAFI(H), FI(H), IRI(H) şi TRI(H) pe elicoptere cu un singur pilot, cu
condiţia deţinerii certificatului de instructor relevant.

(c)

FIE (As), (S), (B). Privilegiile unui FIE pe planoare, planoare motorizate, baloane şi
dirijabile îi conferă acestuia dreptul de a desfăşura evaluări ale competenţei pentru
eliberarea, revalidarea sau reînnoirea certificatelor pe categoria de aeronave
aplicabilă, cu condiţia deţinerii certificatului de instructor relevant.

FCL.1010.FIE
(a)

FIE - Condiţii indispensabile

FIE(A). Solicitanţii unui certificat FIE pentru avioane:
(1)

în cazul solicitanţilor care doresc să desfăşoare evaluări ale competenţei
exclusiv pentru LAFI(A):
(i)

sunt titularii unui certificat de instructor relevant, după caz;

(ii)

au efectuat 750 de ore timp de zbor pe avioane sau TMG;

(iii) au efectuat cel puţin 50 de ore timp de zbor pregătind solicitanţii unui
certificat LAFI(A);
(2)

în toate celelalte cazuri:
(i)

sunt titularii unui certificat de instructor relevant, după caz;

(ii)

au efectuat 2 000 de ore timp de zbor ca pilot pe avioane sau TMG; şi

(iii) au efectuat cel puţin 100 de ore timp de zbor pregătind solicitanţii unui
certificat de instructor.
(b)

FIE(H). Solicitanţii unui certificat FIE pentru elicoptere:
(1)

RO

în cazul solicitanţilor care doresc să desfăşoare evaluări ale competenţei
exclusiv pentru LAFI(H):
(i)

sunt titularii unui certificat de instructor relevant, după caz;

(ii)

au efectuat 750 de ore timp de zbor pe elicoptere;
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(iii) au efectuat cel puţin 50 de ore timp de zbor pregătind solicitanţii unui
certificat LAFI(H);
(2)

în toate celelalte cazuri:
(i)

sunt titularii unui certificat de instructor relevant, după caz;

(ii)

au efectuat 2 000 de ore de zbor ca pilot pe elicoptere;

(iii) au efectuat cel puţin 100 de ore timp de zbor pregătind solicitanţii unui
certificat de instructor.
(c)

(d)

(e)

RO

FIE(As). Solicitanţii unui certificat FIE pentru dirijabile:
(1)

au efectuat 500 de ore timp de zbor ca pilot pe dirijabile;

(2)

au efectuat cel puţin 20 de ore timp de zbor pregătind solicitanţii unui certificat
FI(As).

(3)

sunt titularii unui certificat de instructor relevant.

FIE(S). Solicitanţii unui certificat FIE pentru planoare:
(1)

sunt titularii unui certificat de instructor relevant;

(2)

au efectuat 500 de ore timp de zbor ca pilot pe planoare sau planoare
motorizate;

(3)

au efectuat:
(i)

pentru solicitanţii care doresc să desfăşoare evaluări ale competenţei pe
TMG, 10 ore sau 30 de decolări pregătind solicitanţii unui certificat de
instructor pe TMG;

(ii)

în toate celelalte cazuri, au efectuat cel puţin 10 ore timp de zbor sau 30
de lansări pregătind solicitanţii unui certificat de instructor.

FIE(B). Solicitanţii unui certificat FIE pentru baloane:
(1)

sunt titularii unui certificat de instructor relevant;

(2)

au efectuat 350 de ore timp de zbor ca pilot pe baloane;

(3)

au efectuat cel puţin 10 ore timp de zbor pregătind solicitanţii unui certificat de
instructor.
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APENDICELE 1
Credite pentru cunoştinţe teoretice
A.

Credite pentru cunoştinţe teoretice pentru eliberarea unei licenţe de pilot pe o altă
categorie de aeronave — Pregătire de conversie şi cerinţe de examinare

1.

LAPL, PPL, BPL şi SPL

1.1.

Pentru eliberarea unei LAPL, titularul unei LAPL pe o altă categorie de aeronave se
creditează integral cu cunoştinţe teoretice în domeniile comune stabilite la punctul
FCL.120 litera (a).

1.2.

Fără a aduce atingere alineatului de mai sus, pentru eliberarea unei LAPL, PPL, BPL sau
SPL, titularului unei licenţe pe o altă categorie de aeronave i se asigură pregătire teoretică
şi acesta promovează examenele la nivelul corespunzător în următoarele domenii:
—

principii de zbor,

—

proceduri operaţionale,

—

performanţe de zbor şi planificarea zborului,

—

cunoaşterea generală a aeronavei, navigaţia

1.3.

Pentru eliberarea unei PPL, BPL sau SPL, titularul unei LAPL pe aceeaşi categorie de
aeronave se creditează integral cu pregătirea teoretică şi cerinţele privind examenele.

2.

CPL

2.1.

Un solicitant al unei CPL care este titularul unei CPL pe o altă categorie de aeronave
trebuie să fi participat la pregătire teoretică de conversie în cadrul unui curs omologat, în
funcţie de diferenţele dintre programele CPL pentru diferite categorii de aeronave.

2.2.

Solicitantul promovează examene teoretice, aşa cum sunt definite prin prezenta parte,
pentru următoarele domenii, pe categoria de aeronave corespunzătoare:
021 — Cunoaşterea generală a aeronavei: Structura aeronavă şi sisteme, Electrică,
Motoare, Echipamente de urgenţă,
022 — Cunoaşterea generală a aeronavei: Instrumente,
032/034 — Elicoptere şi avioane de performanţă, după caz,
070 — Proceduri operaţionale, şi
080 — Principii de zbor.

2.3.

RO

Un solicitant al unei CPL care a promovat examenele teoretice relevante pentru o IR pe
aceeaşi categorie de aeronave se creditează cu cerinţele privind cunoştinţele teoretice în
următoarele domenii:
—

Performanţe umane,

—

Meteorologie.

3.

ATPL

3.1.

Solicitantul unei ATPL care este titularul unei ATPL pe o altă categorie de aeronave a
participat la pregătire teoretică de conversie în cadrul unei ATO în funcţie de diferenţele
identificate între programele ATPL pentru diferitele categorii de aeronave.

3.2.

Solicitantul promovează examene teoretice, aşa cum sunt definite în prezenta parte, pentru
următoarele domenii, pe categoria de aeronave corespunzătoare:
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021 — Cunoaşterea generală a aeronavei: Structura aeronavă şi sisteme, Electrică,
Motoare, Echipamente de urgenţă,
022 — Cunoştinţe generale privind aeronavele: Instrumente,
032 — Performanţe,
070 — Proceduri operaţionale, şi
080 — Principii de zbor.
3.3.

Un solicitant al unei ATPL(A) care a promovat examenul teoretic relevant pentru o
CPL(A) se creditează cu cerinţele privind cunoştinţele teoretice în domeniul Comunicaţii
VFR.

3.4.

Un solicitant al unei ATPL(H) care a promovat examenele teoretice relevante pentru o
CPL(H) se creditează cu cerinţele privind cunoştinţele teoretice în următoarele domenii:
Legislaţie aeronautică,

—

Principii de zbor (Elicopter),

—

Comunicaţii VFR.

3.5.

Un solicitant al unei ATPL(A) care a promovat examenul teoretic relevant pentru o IR(A)
se creditează cu cerinţele privind cunoştinţele teoretice în domeniul Comunicaţii IFR.

3.6.

Un solicitant al unei ATPL(H) cu o IR(H) care a promovat examenele teoretice relevante
pentru o CPL(H) se creditează cu cerinţele privind cunoştinţele teoretice în următoarele
domenii:
—

Principii de zbor (Elicopter),

—

Comunicaţii VFR.

4.

IR

4.1.

Un solicitant al unei IR care a promovat examenele teoretice relevante pentru o CPL pe
aceeaşi categorie de aeronave se creditează cu cerinţele privind cunoştinţele teoretice în
următoarele domenii:

4.2.

RO

—

—

Performanţe umane,

—

Meteorologie.

Un solicitant al unei IR(H) care a promovat examenele teoretice relevante pentru o
ATPL(H) VFR trebuie să promoveze examenele în următoarele domenii:
—

Legislaţie aeronautică,

—

Planificarea şi monitorizarea zborului,

—

Radionavigaţie,

—

Comunicaţii IFR.
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APENDICELE 2
Grilă de evaluare a competenţelor lingvistice – nivelurile „expert”, „avansat” şi „operaţional”
NIVEL

PRONUNŢIE

STRUCTURĂ VOCABULAR

Expert
(Nivelul 6)

Pronunţia, accentul,
ritmul şi intonaţia, cu
toate că pot fi
influenţate de prima
limbă sau de o
variantă regională,
nu afectează aproape
niciodată uşurinţa
înţelegerii.

Atât structurile
gramaticale de
bază, cât şi
cele complexe,
precum şi
construcţia
propoziţiilor
sunt bine
stăpânite, fără
excepţie.

Avansat
(Nivelul 5)

Pronunţia, accentul,
ritmul şi intonaţia,
deşi influenţate de
prima limbă sau de o
variantă regională,
afectează rareori
uşurinţa înţelegerii.

Structurile
gramaticale de
bază şi
construcţia
propoziţiilor
sunt bine
stăpânite, fără
excepţie.
Structurile
complexe sunt

RO

FLUENŢĂ

ÎNŢELEGERE

INTERACŢIUNI

Bogăţia şi
acurateţea
vocabularului
sunt suficiente
pentru a
comunica eficient
pe o varietate de
subiecte familiare
şi nefamiliare.
Vocabularul este
idiomatic,
nuanţat şi sensibil
la registrul
stilistic.

Capabil să
vorbească
fluent, natural,
fără eforturi.
Variază gradul
de fluenţă a
discursului
pentru a obţine
efecte stilistice,
de exemplu
pentru a
accentua un
anumit aspect.
Foloseşte în
mod spontan şi
corect
marcatori şi
conectori ai
discursului.

Înţelegerea este
exactă în mod
constant în aproape
toate contextele şi
include înţelegerea
subtilităţilor
lingvistice şi
culturale.

Interacţionează cu
uşurinţă în aproape
orice situaţie. Este
sensibil la replici
verbale şi nonverbale şi răspunde
la acestea în mod
corespunzător.

Bogăţia şi
acurateţea
vocabularului
sunt, în general,
suficiente pentru
a comunica
eficient pe teme
comune, concrete
şi de natură
profesională.

Capabil să
vorbească
îndelung cu
relativă
uşurinţă pe
teme familiare,
însă nu poate
varia gradul de
fluenţă a
discursului

Înţelegere exactă pe
teme comune,
concrete şi de natură
profesională şi
aproape exactă atunci
când vorbitorul este
confruntat cu o
complicaţie
lingvistică sau cu o
conjunctură

Răspunsurile sunt
imediate,
corespunzătoare şi
informative.
Gestionează relaţia
vorbitor/ascultător
în mod eficient.
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NIVEL

PRONUNŢIE

Operaţional Pronunţia, accentul,
ritmul şi intonaţia
(Nivelul 4)
sunt influenţate de
prima limbă sau de o
variantă regională,
însă doar ocazional
afectează uşurinţa
înţelegerii.

RO

STRUCTURĂ
formulate, însă
cu greşeli care
uneori
afectează
înţelesul.

VOCABULAR
Utilizează
parafraze cu
succes şi în mod
constant.
Vocabularul este
uneori idiomatic.

FLUENŢĂ
pentru a obţine
efecte stilistice.
Poate folosi în
mod adecvat
marcatori sau
conectori ai
discursului.

ÎNŢELEGERE
neaşteptată.
Poate înţelege o
varietate de discursuri
(dialect şi/sau accent)
sau registre stilistice.

INTERACŢIUNI

Structurile
gramaticale de
bază şi
construcţia
propoziţiilor
sunt utilizate în
mod creativ şi
sunt, în
general, bine
controlate. Pot
apărea greşeli,
în special în
situaţii
neobişnuite sau
neaşteptate,
însă înţelesul
este rareori
afectat.

Bogăţia şi
acurateţea
vocabularului
sunt, în general,
suficiente pentru
a comunica
efectiv pe teme
comune, concrete
şi de natură
profesională.

Formulează
enunţuri într-un
ritm adecvat.
Ocazional se
pot înregistra
pierderi de
fluenţă la
tranziţia de la
discursul
repetat sau
standard la o
interacţiune
spontană, însă
aceste situaţii
nu împiedică
realizarea
efectivă a
comunicării.
Poate folosi în
mod adecvat
marcatori sau
conectori ai
discursului.
Cuvintele de
umplutură nu

Înţelegere destul de
exactă pe teme
comune, concrete şi
de natură profesională
atunci când accentul
sau complexitatea
discursului sunt
suficient de
inteligibile pentru o
comunitate
internaţională de
utilizatori.
Atunci când
vorbitorul este
confruntat cu o
complicaţie
lingvistică sau o
conjunctură
neaşteptată,
înţelegerea poate fi
mai greoaie sau poate
necesita strategii de
clarificare.

Răspunsurile sunt,
în general,
imediate,
corespunzătoare şi
informative.
Iniţiază şi întreţine
schimburile de
informaţii chiar şi
atunci când se
confruntă cu o
conjunctură
neaşteptată. Se
descurcă
satisfăcător în
situaţii de aparentă
neînţelegere,
verificând,
confirmând sau
clarificând situaţia.

Poate utiliza
deseori parafraze
atunci când nu
stăpâneşte
vocabularul în
situaţii
neobişnuite sau
neaşteptate.
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NIVEL

PRONUNŢIE

STRUCTURĂ VOCABULAR

FLUENŢĂ
distrag atenţia.

Notă: Textul iniţial de la apendicele 2 a fost transferat în AMC, consultaţi şi Nota explicativă.

RO
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ÎNŢELEGERE

INTERACŢIUNI

APENDICELE 3
Cursuri de pregătire pentru eliberarea unei CPL şi a unei ATPL
1.

Prezentul apendice descrie cerinţele pentru diferitele tipuri de cursuri de pregătire
pentru eliberarea unei CPL şi a unei ATPL cu sau fără o IR.

2.

O persoană care doreşte să se transfere în cadrul altei ATO pe durata unui curs de
pregătire solicită autorităţii competente o evaluare formală a orelor de pregătire
suplimentare necesare.
A.

Curs integrat ATP - Avioane

GENERALITĂŢI
1.

Scopul unui curs integrat ATP(A) este acela de a pregăti piloţii la nivelul de
competenţă necesar pentru a le da posibilitatea operării în calitate de copilot pe
avioane multimotor multipilot în transportul aerian comercial şi obţinerii CPL(A)/IR.

2.

Un solicitant care doreşte să urmeze un curs integrat ATP(A) va efectua toate etapele
de pregătire într-un singur curs de pregătire, aşa cum se organizează în cadrul unei
ATO.

3.

Un solicitant poate fi admis la un curs fie în calitate de candidat ab-initio, fie ca
titular al unei PPL(A) sau PPL(H) eliberate în conformitate cu anexa 1 OACI. În
cazul unui candidat PPL(A) sau PPL(H), 50% dintre orele de zbor anterioare cursului
se creditează cu până la un maxim de 40 de ore experienţă de zbor sau 45 de ore, în
cazul în care calificarea de zbor pe timp de noapte pe avioane s-a obţinut, dintre care
până la 20 de ore pot conta pentru cerinţa privind durata pregătirii practice pe dublă
comandă.

4.

Cursul cuprinde:

5.

(a)

pregătire teoretică la nivelul de cunoştinţe necesar pentru ATPL(A);

(b)

pregătire practică la vedere şi instrumentală; şi

(c)

pregătire MCC pentru operarea pe avioane multipilot.

Un solicitant care nu a reuşit sau nu a avut posibilitatea să urmeze cursul ATP(A) în
întregime poate solicita autorităţii competente un examen teoretic şi un test de
îndemânare pentru o licenţă cu privilegii reduse şi o IR, dacă sunt respectate cerinţele
aplicabile.

CUNOŞTINŢE TEORETICE
6.

Un curs teoretic ATP(A) cuprinde cel puţin 750 de ore de pregătire.

7.

Cursul MCC cuprinde cel puţin 25 de ore de pregătire teoretică şi exerciţii.

EXAMEN TEORETIC
8.

Un solicitant face dovada unui nivel de cunoştinţe teoretice corespunzător
privilegiilor acordate titularului unei ATPL(A).

PREGĂTIRE PRACTICĂ
9.

RO

Pregătirea practică, cu excepţia pregătirii pentru calificarea de tip, cuprinde un total
de cel puţin 195 de ore, pentru a putea include toate testele de progres, dintre care
până la 55 de ore din întregul curs pot reprezenta timp instrumental la sol. În cadrul
unui total de 195 de ore, solicitanţii efectuează cel puţin:
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(a)

95 ore de pregătire pe dublă comandă, dintre care până la 55 pot reprezenta
timp instrumental la sol;

(b)

70 de ore ca PIC, inclusiv timp de zbor în condiţii VFR şi zbor instrumental ca
elev pilot comandant (SPIC). Timpul de zbor instrumental ca SPIC se
contorizează ca timp de zbor ca PIC numai până la un maxim de 20 de ore;

(c)

50 de ore de zbor în raid ca PIC, care cuprinde un zbor în raid în condiţii VFR
de cel puţin 540 km (300 NM) în cursul căruia se efectuează aterizări cu oprire
completă pe două aerodromuri diferite de aerodromul de decolare;

(d)

5 ore timp de zbor se efectuează pe timp de noapte, cuprinzând 3 ore de
pregătire pe dublă comandă, inclusiv cel puţin 1 oră de zbor în raid, precum şi
5 decolări pe simplă comandă şi 5 aterizări cu oprire completă la simplă
comandă; şi

(e)

115 ore timp instrumental, cuprinzând cel puţin:
(1)

20 de ore ca SPIC;

(2)

15 ore de pregătire MCC, pentru care se poate folosi un FFS sau un
FNPT II;

(3)

50 ore de pregătire practică instrumentală pe dublă comandă, dintre care
până la:
(i) 25 de ore pot reprezenta timp instrumental la sol pe un FNPT I, sau
(ii) 40 de ore pot reprezenta timp instrumental la sol pe un FNPT II,
FTD 2 sau FFS, dintre care 10 ore se pot efectua pe un FNPT I.
Un solicitant care este titularul unui certificat de absolvire a unui curs din
modulul pentru pregătirea de bază în zbor instrumental se creditează cu
până la 10 ore pentru timpul de pregătire practică necesar. Orele
efectuate pe un BITD nu se creditează.

(f)

5 ore care se efectuează pe un avion omologat pentru transportul a cel puţin 4
persoane, prevăzut cu o elice cu pas variabil şi tren de aterizare retractabil.

TEST DE ÎNDEMÂNARE
10.

La încheierea pregătirii practice aferente, solicitantul susţine testul de îndemânare
CPL(A) fie pe avion monomotor, fie pe avion multimotor, precum şi testul de
îndemânare IR pe avion multimotor.
B.

1.

RO

Curs modular ATP – Avioane

Solicitanţii unei ATPL(A) care au efectuat pregătirea teoretică în cadrul unui curs
modular:
(a)

sunt titularii cel puţin ai unei PPL(A) eliberate cu respectarea prevederilor
anexei 1 OACI; şi

(b)

efectuează cel puţin următorul număr de ore de pregătire teoretică:
(1)

Pentru solicitanţii titulari ai unei PPL(A): 650 de ore;

(2)

Pentru solicitanţii titulari ai unei CPL(A): 400 de ore;

(3)

Pentru solicitanţii titulari ai unei IR(A): 500 de ore;

(4)

Pentru solicitanţii titulari ai unei CPL(A) şi ai unei IR(A): 250 de ore.
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Pregătirea teoretică necesară se efectuează înainte de susţinerea testului de îndemânare
pentru ATPL(A).
C.

Curs integrat CPL/IR - Avioane

GENERALITĂŢI
1.

Scopul unui curs integrat CPL(A) şi IR(A) este acela de a pregăti piloţii la nivelul de
competenţă necesar pentru a le da posibilitatea operării în calitate de copilot pe
avioane mono sau multimotor cu un singur pilot în transportul aerian comercial şi
obţinerii CPL(A)/IR.

2.

Un solicitant care doreşte să urmeze un curs integrat CPL(A)/IR va efectua toate
etapele de pregătire într-un singur curs de pregătire, aşa cum se organizează în cadrul
unei ATO.

3.

Un solicitant poate fi admis la un curs fie în calitate de candidat ab-initio, fie ca
titular al unei PPL(A) sau PPL(H) eliberate în conformitate cu anexa 1 OACI. În
cazul unui candidat PPL(A) sau PPL(H), 50% dintre orele de zbor anterioare cursului
se creditează cu până la un maxim de 40 de ore experienţă de zbor sau 45 de ore, în
cazul în care calificarea de zbor pe timp de noapte pe avioane s-a obţinut, dintre care
până la 20 de ore pot conta pentru cerinţa privind durata pregătirii practice pe dublă
comandă.

4.

Cursul cuprinde:

5.

(a)

pregătire teoretică la nivelul de cunoştinţe necesar pentru CPL(A) şi IR; şi

(b)

pregătire practică la vedere şi instrumentală.

Un solicitant care nu a reuşit sau nu a avut posibilitatea să urmeze cursul CPL/IR(A)
în întregime poate solicita autorităţii competente un examen teoretic şi un test de
îndemânare pentru o licenţă cu privilegii reduse şi o IR, dacă sunt respectate cerinţele
aplicabile.

CUNOŞTINŢE TEORETICE
6.

Un curs teoretic CPL(A)/IR cuprinde cel puţin 500 de ore de pregătire.

EXAMEN TEORETIC
7.

Un solicitant face dovada unui nivel de cunoştinţe teoretice corespunzător
privilegiilor acordate titularului unei CPL(A) şi al unei IR.

PREGĂTIRE PRACTICĂ
8.

RO

Pregătirea practică, cu excepţia pregătirii pentru calificarea de tip, cuprinde un total
de cel puţin 180 de ore, pentru a putea include toate testele de progres, dintre care
până la 40 de ore din întregul curs pot reprezenta timp instrumental la sol. În cadrul
unui total de 180 de ore, solicitanţii efectuează cel puţin:
(a)

80 ore de pregătire pe dublă comandă, dintre care până la 40 pot reprezenta
timp instrumental la sol;

(b)

70 de ore ca PIC, inclusiv timp de zbor în condiţii VFR şi zbor instrumental
care se pot efectua ca SPIC. Timpul de zbor instrumental ca SPIC se
contorizează ca timp de zbor ca PIC numai până la un maxim de 20 de ore;
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(c)

50 de ore de zbor în raid ca PIC, care cuprinde un zbor în raid în condiţii VFR
de cel puţin 540 km (300 NM) în cursul căruia se efectuează aterizări cu oprire
completă pe două aerodromuri diferite de aerodromul de decolare;

(d)

5 ore timp de zbor se efectuează pe timp de noapte, cuprinzând 3 ore de
pregătire pe dublă comandă, inclusiv cel puţin 1 oră de zbor în raid, precum şi
5 decolări pe simplă comandă şi 5 aterizări cu oprire completă la simplă
comandă; şi

(e)

100 ore timp instrumental, cuprinzând cel puţin:
(1)

20 de ore ca SPIC; şi

(2)

50 ore de pregătire practică instrumentală pe dublă comandă, dintre care
până la:
(i)

25 de ore pot reprezenta timp instrumental la sol pe un FNPT I sau

(ii)

40 de ore pot reprezenta timp instrumental la sol pe un FNPT II,
FTD 2 sau FFS, dintre care 10 ore se pot efectua pe un FNPT I.

Un solicitant care este titularul unui certificat de absolvire a unui curs din
modulul pentru pregătirea de bază în zbor instrumental se creditează cu
până la 10 ore pentru timpul de pregătire practică necesar. Orele
efectuate pe un BITD nu se creditează.
(f)

5 ore care se efectuează pe un avion omologat pentru transportul a cel puţin
4 persoane, prevăzut cu o elice cu pas variabil şi tren de aterizare retractabil.

TESTE DE ÎNDEMÂNARE
10.

La încheierea pregătirii practice aferente, solicitantul susţine testul de îndemânare
CPL(A) şi testul de îndemânare IR fie pe avion monomotor, fie pe avion multimotor.
D.

Curs integrat CPL - Avioane

GENERALITĂŢI
1.

Scopul cursului integrat CPL(A) este acela de a pregăti piloţii pentru nivelul de
competenţă necesar eliberării unei CPL(A).

2.

Un solicitant care doreşte să urmeze un curs integrat CPL(A) va efectua toate etapele
de pregătire într-un singur curs de pregătire, aşa cum se organizează în cadrul unei
ATO.

3.

Un solicitant poate fi admis la un curs fie în calitate de candidat ab-initio, fie ca
titular al unei PPL(A) sau PPL(H) eliberate în conformitate cu anexa 1 OACI. În
cazul unui candidat PPL(A) sau PPL(H), 50% dintre orele de zbor anterioare cursului
se creditează cu până la un maxim de 40 de ore experienţă de zbor sau 45 de ore, în
cazul în care calificarea de zbor pe timp de noapte pe avioane s-a obţinut, dintre care
până la 20 de ore pot conta pentru cerinţa privind durata pregătirii practice pe dublă
comandă.

4.

Cursul cuprinde:

5.

RO

(a)

pregătire teoretică la nivelul de cunoştinţe necesar pentru CPL(A); şi

(b)

pregătire practică la vedere şi instrumentală.

Un solicitant care nu a reuşit sau nu a avut posibilitatea să urmeze cursul CPL(A) în
întregime poate solicita autorităţii competente un examen teoretic şi un test de
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îndemânare pentru o licenţă cu privilegii reduse, dacă sunt respectate cerinţele
aplicabile.
CUNOŞTINŢE TEORETICE
6.

Un curs teoretic CPL(A) cuprinde cel puţin 350 de ore de pregătire.

EXAMEN TEORETIC
7.

Un solicitant face dovada unui nivel de cunoştinţe teoretice corespunzător
privilegiilor acordate titularului unei CPL(A).

PREGĂTIRE PRACTICĂ
8.

Pregătirea practică, cu excepţia pregătirii pentru calificarea de tip, cuprinde un total
de cel puţin 150 de ore, pentru a putea include toate testele de progres, dintre care
până la 5 ore din întregul curs pot reprezenta timp instrumental la sol. În cadrul unui
total de 150 de ore, solicitanţii efectuează cel puţin:
(a)

80 ore de pregătire pe dublă comandă, dintre care până la 5 pot reprezenta timp
instrumental la sol;

(b)

70 ore ca PIC;

(c)

20 de ore de zbor în raid ca PIC, care cuprinde un zbor în raid în condiţii VFR
de cel puţin 540 km (300 NM) în cursul căruia se efectuează aterizări cu oprire
completă pe două aerodromuri diferite de aerodromul de decolare;

(d)

5 ore timp de zbor se efectuează pe timp de noapte, cuprinzând 3 ore de
pregătire pe dublă comandă, inclusiv cel puţin 1 oră de zbor în raid, precum şi
5 decolări pe simplă comandă şi 5 aterizări cu oprire completă pe simplă
comandă;

(e)

10 de ore pregătire practică, dintre care până la 5 ore pot reprezenta timp
instrumental la sol efectuate pe un FNPT I, FTD 2, FNPT II sau FFS. Un
solicitant care este titularul unui certificat de absolvire a unui curs din modulul
pentru pregătirea de bază în zbor instrumental se creditează cu până la 10 ore
pentru timpul de pregătire practică necesar. Orele efectuate pe un BITD nu se
creditează;

(f)

5 ore care se efectuează pe un avion omologat pentru transportul a cel puţin
patru persoane, prevăzut cu o elice cu pas variabil şi tren de aterizare
retractabil.

TEST DE ÎNDEMÂNARE
9.

La încheierea pregătirii practice, solicitantul susţine testul de îndemânare CPL(A) pe
avion monomotor sau pe avion multimotor.
E.

Curs modular CPL - Avioane

GENERALITĂŢI
1.

Scopul cursului modular CPL(A) este acela de a pregăti titularii unei PPL(A) pentru
nivelul de competenţă necesar eliberării unei CPL(A).

2.

Înainte de a participa la cursul modular CPL(A), un solicitant trebuie să fie titularul
unei PPL(A), în conformitate cu anexa 1 OACI.

3.

Înainte de a începe pregătirea practică, solicitantul:
(a)

RO

a efectuat 150 de ore timp de zbor;
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(b)

a respectat condiţiile indispensabile pentru eliberarea calificării de clasă sau de
tip pentru avioane multimotor, în conformitate cu capitolul H dacă, pentru
testul de îndemânare, urmează a fi utilizat avionul multimotor.

4.

Un solicitant care doreşte să urmeze un curs modular CPL(A) efectuează toate
etapele de pregătire practică într-un singur curs de pregătire, aşa cum se organizează
în cadrul unei ATO. Pregătirea teoretică poate fi asigurată în cadrul unei ATO care se
ocupă exclusiv de pregătirea teoretică.

5.

Cursul cuprinde:
(a)

pregătire teoretică la nivelul de cunoştinţe necesar pentru CPL(A); şi

(b)

pregătire practică la vedere şi instrumentală.

CUNOŞTINŢE TEORETICE
6.

Un curs teoretic CPL(A) omologat cuprinde cel puţin 250 de ore de pregătire.

EXAMEN TEORETIC
7.

Un solicitant face dovada unui nivel de cunoştinţe teoretice corespunzător
privilegiilor acordate titularului unei CPL(A).

PREGĂTIRE PRACTICĂ
8.

Solicitanţilor care nu sunt titularii unei IR li se asigură 25 de ore de pregătire pe
dublă comandă, inclusiv 10 ore de pregătire instrumentală, dintre care 5 ore pot
reprezenta timp instrumental la sol pe un BITD, un FNPT I sau II, un FTD 2 sau un
FFS.

9.

Solicitanţii titulari ai unei IR(A) valide se creditează integral pentru timpul de
pregătire instrumentală pe dublă comandă. Solicitanţii titulari ai unei IR(H) se
creditează cu până la 5 ore de pregătire instrumentală pe dublă comandă, caz în care,
cel puţin 5 ore timp de pregătire pe dublă comandă se asigură pe un avion. Un
solicitant care este titularul unui certificat de absolvire a unui curs din modulul
pentru pregătirea de bază în zbor instrumental se creditează cu până la 10 ore pentru
timpul de pregătire practică necesară.

10.

(a) Solicitanţilor cu un IR valid li se asigură cel puţin 15 ore de pregătire practică
la vedere pe dublă comandă.
(b)

11.

Solicitanţilor care nu sunt titularii unei calificări de zbor pe timp de noapte
pentru avion li se asigură în plus cel puţin 5 ore de pregătire practică pe timp de
noapte, cuprinzând 3 ore de pregătire pe dublă comandă, inclusiv cel puţin
1 oră de zbor în raid, precum şi 5 decolări pe simplă comandă şi 5 aterizări cu
oprire completă pe simplă comandă.

Cel puţin 5 ore de pregătire practică se efectuează pe un avion omologat pentru
transportul a cel puţin 4 persoane, prevăzut cu o elice cu pas variabil şi tren de
aterizare retractabil.

EXPERIENŢĂ
12.

Solicitanţii unei CPL(A) au efectuat cel puţin 200 de ore de zbor, inclusiv cel puţin:
(a)

RO

100 de ore ca PIC, dintre care 20 de ore de zbor în raid ca PIC, cuprinzând un
zbor în raid în condiţii VFR de cel puţin 540 km (300 NM) în cursul căruia se
efectuează aterizări cu oprire completă pe două aerodromuri diferite de
aerodromul de decolare;
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(b)

5 ore timp de zbor se efectuează pe timp de noapte, cuprinzând 3 ore de
pregătire pe dublă comandă, inclusiv cel puţin 1 oră de zbor în raid, precum şi
5 decolări pe simplă comandă şi 5 aterizări cu oprire completă la simplă
comandă; şi

(c)

10 ore timp de zbor în condiţii IFR, dintre care până la 5 ore pot reprezenta
timp instrumental la sol efectuat pe un FNPT I sau FNTP II sau FFS. Un
solicitant care este titularul unui certificat de absolvire a unui curs din modulul
pentru pregătirea de bază în zbor instrumental se creditează cu până la 10 ore
pentru timpul de pregătire practică necesar. Orele efectuate pe un BITD nu se
creditează;

(d)

6 ore timp de zbor se efectuează pe un avion multimotor.

(e)

Orele efectuate ca PIC pe alte categorii de aeronave se pot credita cu 200 de
ore timp de zbor în următoarele cazuri:
(i)

30 de ore pe elicopter, dacă solicitantul este titularul unei PPL(H); sau

(ii)

100 de ore pe elicopter, dacă solicitantul este titularul unei CPL(H); sau

(iii) 30 de ore pe TMG sau planoare; sau
(iv) 30 de ore pe dirijabile, dacă solicitantul este titularul unei PPL(As); sau
(v)

60 de ore pe dirijabile, dacă solicitantul este titularul unei CPL(As).

TEST DE ÎNDEMÂNARE
13.

La încheierea pregătirii practice aferente şi după îndeplinirea cerinţelor relevante
privind experienţa, solicitantul susţine testul de îndemânare CPL(A) fie pe avion
monomotor, fie pe avion multimotor.
F.

Curs integrat ATP/IR — Elicoptere

GENERALITĂŢI
1.

Scopul unui curs integrat ATP(H)/IR este acela de a pregăti piloţii la nivelul de
competenţă necesar pentru a le da posibilitatea operării în calitate de copilot pe
elicoptere multimotor multipilot în transportul aerian comercial şi obţinerii
CPL(H)/IR.

2.

Un solicitant care doreşte să urmeze un curs integrat ATP(H)/IR va efectua toate
etapele de pregătire într-un singur curs de pregătire, aşa cum se organizează în cadrul
unei ATO.

3.

Un solicitant poate fi admis la un curs fie în calitate de candidat ab-initio, fie ca
titular al unei PPL(H) eliberate în conformitate cu anexa 1 OACI. În cazul unui
candidat PPL(H), 50% din experienţa relevantă se creditează cu până la un maxim
de:

4.

(a)

40 de ore, dintre care până la 20 de ore pot reprezenta pregătire pe dublă
comandă; sau

(b)

50 de ore, dintre care până la 25 de ore pot reprezenta pregătire pe dublă
comandă, în cazul în care s-a obţinut calificarea de zbor pe timp de noapte
pentru elicoptere.

Cursul cuprinde:
(a)

RO

pregătire teoretică la nivelul de cunoştinţe necesar pentru ATPL(H) şi IR;
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5.

(b)

pregătire practică la vedere şi instrumentală; şi

(c)

pregătire MCC pentru operarea pe elicoptere multipilot.

Un solicitant care nu a reuşit sau nu a avut posibilitatea să urmeze cursul ATP(H) /IR
în întregime poate solicita autorităţii competente un examen teoretic şi un test de
îndemânare pentru o licenţă cu privilegii reduse şi o IR, dacă sunt respectate cerinţele
aplicabile.

CUNOŞTINŢE TEORETICE
6.

Un curs teoretic ATP(H)/IR cuprinde cel puţin 750 de ore de pregătire.

7.

Cursul MCC cuprinde cel puţin 25 de ore de pregătire teoretică prin exerciţii.

EXAMEN TEORETIC
8.

Un solicitant face dovada unui nivel de cunoştinţe teoretice corespunzător
privilegiilor acordate titularului unei ATPL(H) şi al unei IR.

PREGĂTIRE PRACTICĂ
9.

Pregătirea practică include un total de cel puţin 195 de ore, pentru a cuprinde toate
testele de progres. În cadrul unui total de 195 de ore, solicitanţii efectuează cel puţin:
(a)

140 de ore de pregătire pe dublă comandă, dintre care:
(1)

75 de ore de pregătire la vedere, inclusiv:
(i)

30 de ore pe un elicopter FFS de nivel C/D sau

(ii)

25 de ore pe un FTD 2,3 sau

(iii) 20 de ore pe un elicopter FNPT II/III sau
(iv) 20 de ore pe avion sau TMG;
(2)

(3)

50 de ore de pregătire instrumentală, inclusiv:
(i)

până la 20 de ore pe un elicopter FFS sau elicopter FTD 2,3 sau
elicopter FNPT II/III sau

(ii)

10 ore pe cel puţin un elicopter FNPT 1 sau pe un avion;

15 ore de pregătire MCC, pentru care se poate folosi un elicopter FFS sau
un elicopter FTD 2,3(MCC) sau un FNPT II/III(MCC).

Dacă un elicopter folosit pentru pregătirea practică aparţine unui tip diferit de
elicopterul FFS folosit pentru pregătirea la vedere, creditul maxim se limitează
la cel prevăzut pentru elicopterul FNPT II/III.

RO

(b)

55 de ore ca PIC, dintre care 40 de ore pot fi efectuate ca SPIC. Se efectuează
cel puţin 14 ore de zbor pe simplă comandă pe timp de zi şi 1 oră de zbor pe
simplă comandă pe timp de noapte.

(c)

50 de ore de zbor în raid, inclusiv 10 ore de zbor în raid ca SPIC, cuprinzând
un zbor în raid în condiţii VFR de cel puţin 185 km (100 NM) în cursul căruia
se efectuează aterizări pe două aerodromuri diferite de aerodromul de decolare;

(d)

5 ore timp de zbor pe elicoptere se efectuează pe timp de noapte, inclusiv cel
puţin 3 ore de pregătire pe dublă comandă care cuprinde cel puţin 1 oră de
navigare în raid şi 5 circuite pe simplă comandă pe timp de noapte. Fiecare
circuit cuprinde o decolare şi o aterizare;
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(e)

50 de ore de timp instrumental pe dublă comandă cuprinzând:
(i)

10 ore timp de pregătire instrumentală de bază; şi

(ii)

40 de ore de pregătire IR, care includ cel puţin 10 ore pe un elicopter
multimotor omologat IFR.

TESTE DE ÎNDEMÂNARE
10.

La încheierea pregătirii practice aferente, solicitantul susţine testul de îndemânare
CPL(H) pe un elicopter multimotor, precum şi testul de îndemânare IR pe un
elicopter multimotor omologat IFR şi îndeplineşte cerinţele privind pregătirea MCC.
G.

Curs integrat ATP — Elicoptere

GENERALITĂŢI
1.

Scopul unui curs integrat ATP(H) este acela de a pregăti piloţii la nivelul de
competenţă necesar pentru a le da posibilitatea operării în calitate de copilot pe
elicoptere multimotor multipilot limitat la privilegii VFR în transportul aerian
comercial şi obţinerii CPL(H).

2.

Un solicitant care doreşte să urmeze un curs integrat ATP(H) va efectua toate etapele
de pregătire într-un singur curs de pregătire, aşa cum se organizează în cadrul unei
ATO.

3.

Un solicitant poate fi admis la un curs fie în calitate de candidat ab-initio, fie ca
titular al unei PPL(H) eliberate în conformitate cu anexa 1 OACI. În cazul unui
candidat PPL(H), 50% din experienţa relevantă se creditează cu până la un maxim
de:

4.

5.

(a)

40 de ore, dintre care până la 20 de ore pot reprezenta pregătire pe dublă
comandă; sau

(b)

50 de ore, dintre care până la 25 de ore pot reprezenta pregătire pe dublă
comandă, în cazul în care s-a obţinut calificarea de zbor pe timp de noapte
pentru elicoptere.

Cursul cuprinde:
(a)

pregătire teoretică la nivelul de cunoştinţe necesar pentru ATPL(H);

(b)

pregătire instrumentală la vedere şi de bază; şi

(c)

pregătire MCC pentru operarea pe elicoptere multipilot.

Un solicitant care nu a reuşit sau nu a avut posibilitatea să urmeze cursul ATP(H) în
întregime poate solicita autorităţii competente un examen teoretic şi un test de
îndemânare pentru o licenţă cu privilegii reduse, dacă sunt respectate cerinţele
aplicabile.

CUNOŞTINŢE TEORETICE
6.

Un curs teoretic ATP(H) cuprinde cel puţin 650 de ore de pregătire.

7.

Cursul MCC cuprinde cel puţin 20 de ore de pregătire teoretică prin exerciţii.

EXAMEN TEORETIC
8.

Un solicitant face dovada unui nivel de cunoştinţe teoretice corespunzător
privilegiilor acordate titularului unei ATPL(H).

PREGĂTIRE PRACTICĂ

RO
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9.

Pregătirea practică include un total de cel puţin 150 de ore, pentru a cuprinde toate
testele de progres. În cadrul unui total de 150 de ore, solicitanţii efectuează cel puţin:
(a)

95 de ore de pregătire pe dublă comandă, dintre care:
(i)

(ii)

75 de ore de pregătire la vedere, inclusiv:
(1)

30 de ore pe un elicopter FFS de nivel C/D sau

(2)

25 de ore pe un elicopter FTD 2,3 sau

(3)

20 de ore pe un elicopter FNPT II/III sau

(4)

20 de ore pe avion sau TMG;

10 ore de pregătire instrumentală de bază, inclusiv 5 ore pe cel puţin un
elicopter FNPT I sau pe un avion;

(iii) 10 ore de pregătire MCC, pentru care se poate folosi un elicopter: un
elicopter FFS sau un elicopter FTD 2,3(MCC) sau un elicopter
FNPT II/III(MCC).
Dacă un elicopter folosit pentru pregătirea practică aparţine unui tip diferit de
elicopterul FFS folosit pentru pregătirea la vedere, creditul maxim se limitează
la cel prevăzut pentru elicopterul FNPT II/III.
(b)

55 de ore ca PIC, dintre care 40 de ore pot fi efectuate ca SPIC. Se efectuează
cel puţin 14 ore de zbor pe simplă comandă pe timp de zi şi 1 oră de zbor pe
simplă comandă pe timp de noapte;

(c)

50 de ore de zbor în raid, inclusiv 10 ore de zbor în raid ca SPIC, cuprinzând
un zbor în raid în condiţii VFR de cel puţin 185 km (100 NM) în cursul căruia
se efectuează aterizări pe două aerodromuri diferite de aerodromul de decolare;

(d)

5 ore timp de zbor pe elicoptere se efectuează pe timp de noapte, inclusiv cel
puţin 3 ore de pregătire pe dublă comandă care cuprinde cel puţin 1 oră de
navigare în raid şi 5 circuite pe simplă comandă pe timp de noapte. Fiecare
circuit cuprinde o decolare şi o aterizare.

TESTE DE ÎNDEMÂNARE
10.

La încheierea pregătirii practice aferente, solicitantul susţine testul de îndemânare
CPL(H) pe elicopter multimotor şi îndeplineşte cerinţele cu privire la pregătirea
MCC.
H.

1.

2.

Solicitanţii unei ATPL(H) care au încheiat pregătirea teoretică în cadrul unui curs
modular sunt cel puţin titularii unei PPL(H) şi efectuează cel puţin următorul număr
de ore de pregătire într-un interval de 18 luni:
(a)

pentru solicitanţii titulari ai unei PPL(H) eliberate cu respectarea prevederilor
anexei 1 OACI: 550 de ore;

(b)

pentru solicitanţii titulari ai unei CPL(H): 300 de ore.

Solicitanţii unei ATPL(H)/IR care au încheiat pregătirea teoretică în cadrul unui curs
modular sunt cel puţin titularii unei PPL(H) şi efectuează cel puţin următorul număr
de ore de pregătire:
(a)

RO

Curs modular ATP — Elicoptere

pentru solicitanţii titulari ai unei PPL(H): 650 de ore;
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(b)

pentru solicitanţii titulari ai unei CPL(H): 400 de ore;

(c)

pentru solicitanţii titulari ai unei IR(H): 500 de ore;

(d)

pentru solicitanţii titulari ai unei CPL(H) şi ai unei IR(H): 250 de ore.
Curs integrat CPL/IR — Elicoptere

I.
GENERALITĂŢI
1.

Scopul unui curs integrat CPL(H)/IR este acela de a pregăti piloţii la nivelul de
competenţă necesar pentru a le da posibilitatea operării pe elicoptere multimotor cu
un singur pilot şi obţinerii CPL(H)/IR pentru elicoptere multimotor.

2.

Un solicitant care doreşte să urmeze un curs integrat CPL(H)/IR va efectua toate
etapele de pregătire într-un singur curs de pregătire, aşa cum se organizează în cadrul
unei ATO.

3.

Un solicitant poate fi admis la un curs fie în calitate de candidat ab-initio, fie ca
titular al unei PPL(H) eliberate în conformitate cu anexa 1 OACI. În cazul unui
candidat titular al unei PPL(H), 50% din experienţa relevantă se creditează cu până la
un maxim de:

4.

5.

(a)

40 de ore, dintre care până la 20 de ore pot reprezenta pregătire pe dublă
comandă; sau

(b)

50 de ore, dintre care până la 25 de ore pot reprezenta pregătire pe dublă
comandă, în cazul în care s-a obţinut calificarea de zbor pe timp de noapte
pentru elicoptere.

Cursul cuprinde:
(a)

pregătire teoretică la nivelul de cunoştinţe necesar pentru CPL(H) şi IR şi
obţinerea unei calificări de tip pentru elicoptere multimotor; şi

(b)

pregătire practică la vedere şi instrumentală.

Un solicitant care nu a reuşit sau nu a avut posibilitatea să urmeze cursul CPL(H)/IR
în întregime poate solicita autorităţii competente un examen teoretic şi un test de
îndemânare pentru o licenţă cu privilegii reduse şi o IR, dacă sunt respectate cerinţele
aplicabile.

CUNOŞTINŢE TEORETICE
6.

Un curs teoretic CPL(H)/IR cuprinde cel puţin 500 de ore de pregătire.

EXAMEN TEORETIC
7.

Un solicitant face dovada unui nivel de cunoştinţe teoretice corespunzător
privilegiilor acordate titularului unei CPL(H) şi al unei IR.

PREGĂTIRE PRACTICĂ
8.

Pregătirea practică cuprinde un total de cel puţin 180 de ore, pentru a include toate
testele de progres. În cadrul celor 180 de ore, solicitanţii efectuează cel puţin:
(a)

125 de ore de pregătire pe dublă comandă, dintre care:
(i)

RO

75 de ore de pregătire la vedere, inclusiv:
(1)

30 de ore pe un elicopter FFS de nivel C/D sau

(2)

25 de ore pe un elicopter FTD 2,3 sau
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(ii)

(3)

20 de ore pe un elicopter FNPT II/III sau

(4)

20 de ore pe avion sau TMG;

50 de ore de pregătire instrumentală, inclusiv:
(1)

până la 20 de ore pe un elicopter FFS sau FTD 2,3 sau FNPT II, III
sau

(2)

10 ore pe cel puţin un elicopter FNPT I sau pe un avion;

Dacă elicopterul folosit pentru pregătirea practică aparţine unui tip diferit
de FFS folosit pentru pregătirea la vedere, creditul maxim se limitează la
cel prevăzut pentru FNPT II/III.
(b)

55 de ore ca PIC, dintre care 40 de ore pot fi efectuate ca SPIC. Se efectuează
cel puţin 14 ore de zbor pe simplă comandă pe timp de zi şi 1 oră de zbor pe
simplă comandă pe timp de noapte.

(c)

10 ore de zbor în raid;

(d)

10 ore de zbor în raid ca PIC, care cuprinde un zbor în raid în condiţii VFR de
cel puţin 185 km (100 NM) în cursul căruia se efectuează aterizări cu oprire
completă pe două aerodromuri diferite de aerodromul de decolare;

(e)

5 ore timp de zbor pe elicoptere se efectuează pe timp de noapte, inclusiv cel
puţin 3 ore de pregătire pe dublă comandă care cuprinde cel puţin 1 oră de
navigare în raid şi 5 circuite pe simplă comandă pe timp de noapte. Fiecare
circuit cuprinde o decolare şi o aterizare;

(f)

50 de ore timp instrumental pe dublă comandă cuprinzând:
(i)

10 ore timp de pregătire instrumentală de bază; şi

(ii)

40 de ore de pregătire IR, care includ cel puţin 10 ore pe un elicopter
multimotor omologat IFR.

TEST DE ÎNDEMÂNARE
9.

La încheierea pregătirii practice aferente, solicitantul susţine testul de îndemânare
CPL(H) fie pe un elicopter monomotor, fie pe un elicopter multimotor, precum şi
testul de îndemânare IR pe un elicopter multimotor omologat IFR.
J.

Curs integrat CPL — Elicoptere

GENERALITĂŢI
1.

Scopul cursului integrat CPL(H) este acela de a pregăti piloţii pentru nivelul de
competenţă necesar eliberării unei CPL(H).

2.

Un solicitant care doreşte să urmeze un curs integrat CPL(H) va efectua toate etapele
de pregătire într-un singur curs de pregătire, aşa cum se organizează în cadrul unei
ATO.

3.

Un solicitant poate fi admis la un curs fie în calitate de candidat ab-initio, fie ca
titular al unei PPL(H) eliberate în conformitate cu anexa 1 OACI. În cazul unui
candidat titular al unei PPL(H), 50% din experienţa relevantă se creditează cu până la
un maxim de:
(a)

RO

40 de ore, dintre care până la 20 de ore pot reprezenta pregătire pe dublă
comandă; sau
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(b)

4.

5.

50 de ore, dintre care până la 25 de ore pot reprezenta pregătire pe dublă
comandă, în cazul în care s-a obţinut calificarea de zbor pe timp de noapte
pentru elicoptere.

Cursul cuprinde:
(a)

pregătire teoretică la nivelul de cunoştinţe necesar pentru CPL(H); şi

(b)

pregătire practică la vedere şi instrumentală.

Un solicitant care nu a reuşit sau nu a avut posibilitatea să urmeze cursul CPL(H) în
întregime poate solicita autorităţii competente un examen teoretic şi un test de
îndemânare pentru o licenţă cu privilegii reduse, dacă sunt respectate cerinţele
aplicabile.

CUNOŞTINŢE TEORETICE
6.

Un curs teoretic CPL(H) omologat cuprinde cel puţin 350 de ore de pregătire sau 200
de ore, în cazul în care solicitantul este titularul unei PPL.

EXAMEN TEORETIC
7.

Un solicitant face dovada unui nivel de cunoştinţe teoretice corespunzător
privilegiilor acordate titularului unei CPL(H).

PREGĂTIRE PRACTICĂ
8.

Pregătirea practică cuprinde un total de cel puţin 135 de ore, pentru a putea include
toate testele de progres, dintre care până la 5 ore pot reprezenta timp instrumental la
sol. În cadrul celor 135 de ore, solicitanţii efectuează cel puţin:
(a)

85 de ore de pregătire pe dublă comandă, dintre care:
(i)

(ii)

75 de ore pot reprezenta ore de pregătire la vedere, inclusiv:
(1)

30 de ore pe un elicopter FFS de nivel C/D sau

(2)

25 de ore pe un elicopter FTD 2,3 sau

(3)

20 de ore pe un elicopter FNPT II/III sau

(4)

20 de ore pe avion sau TMG;

până la 10 ore pot reprezenta pregătire instrumentală, inclusiv 5 ore pe
cel puţin un elicopter FNPT I sau pe un avion.

Dacă elicopterul folosit pentru pregătirea practică aparţine unui tip diferit de
FFS folosit pentru pregătirea la vedere, creditul maxim se limitează la cel
prevăzut pentru FNPT II/III.

RO

(b)

50 de ore ca PIC, dintre care 35 de ore pot fi efectuate ca SPIC. Se efectuează
cel puţin 14 ore de zbor pe simplă comandă pe timp de zi şi 1 oră de zbor pe
simplă comandă pe timp de noapte;

(c)

10 ore de zbor în raid;

(d)

10 ore de zbor în raid ca PIC, care cuprinde un zbor în raid în condiţii VFR de
cel puţin 185 km (100 NM) în cursul căruia se efectuează aterizări cu oprire
completă pe două aerodromuri diferite de aerodromul de decolare;

(e)

5 ore timp de zbor pe elicoptere se efectuează pe timp de noapte, inclusiv cel
puţin 3 ore de pregătire pe dublă comandă care cuprinde cel puţin 1 oră de
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navigare în raid şi 5 circuite pe simplă comandă pe timp de noapte. Fiecare
circuit cuprinde o decolare şi o aterizare;
(f)

10 ore timp de pregătire instrumentală pe dublă comandă, inclusiv cel puţin 5
ore pe un elicopter.

TEST DE ÎNDEMÂNARE
9.

La încheierea pregătirii practice aferente, solicitantul susţine testul de îndemânare
CPL(H).
K.

Curs modular CPL — Elicoptere

GENERALITĂŢI
1.

Scopul cursului modular CPL(H) este acela de a pregăti titularii unei PPL(H) pentru
nivelul de competenţă necesar eliberării unei CPL(H).

2.

Înainte de a participa la cursul modular CPL(H), un solicitant trebuie să fie titularul
unei PPL(H), în conformitate cu anexa 1 OACI.

3.

Înainte de a începe pregătirea practică, solicitantul:
(a)

a efectuat 155 de ore timp de zbor pe elicoptere, inclusiv 50 de ore ca PIC,
dintre care 10 ore reprezintă zbor în raid.

(b)

a respectat dispoziţiile de la punctele FCL.725 şi FCL.720.H, dacă pentru testul
de îndemânare se va folosi un elicopter.

4.

Un solicitant care doreşte să urmeze un curs modular CPL(H) efectuează toate
etapele de pregătire practică într-un singur curs de pregătire, aşa cum se organizează
în cadrul unei ATO. Pregătirea teoretică poate fi asigurată în cadrul unei ATO care se
ocupă exclusiv de pregătirea teoretică.

5.

Cursul cuprinde:
(a)

pregătire teoretică la nivelul de cunoştinţe necesar pentru CPL(H); şi

(b)

pregătire practică la vedere şi instrumentală.

CUNOŞTINŢE TEORETICE
6.

Un curs teoretic CPL(H) omologat cuprinde cel puţin 250 de ore de pregătire.

EXAMEN TEORETIC
7.

Un solicitant face dovada unui nivel de cunoştinţe teoretice corespunzător
privilegiilor acordate titularului unei CPL(H).

PREGĂTIRE PRACTICĂ
8.

9.

RO

Solicitanţilor care nu sunt titularii unei IR li se acordă cel puţin 30 de ore de pregătire
practică pe dublă comandă, dintre care:
(a)

20 de ore de pregătire la vedere, care pot cuprinde 5 ore pe un elicopter FFS
sau FTD 2,3 sau FNPT II, III; şi

(b)

10 ore de pregătire instrumentală, inclusiv 5 ore pe cel puţin un elicopter FTD
1 sau FNPT I sau pe un avion;

Solicitanţii titulari ai unei IR(H) valide se creditează integral pentru timpul de
pregătire instrumentală pe dublă comandă. Solicitanţii titulari ai unei IR(A) valide
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efectuează cel puţin 5 ore de pregătire instrumentală pe dublă comandă pe un
elicopter.
10.

Solicitanţilor care nu sunt titularii unei calificări de zbor pe timp de noapte pentru
elicopter li se asigură în plus cel puţin 5 ore de pregătire practică pe timp de noapte,
cuprinzând 3 ore de pregătire pe dublă comandă, inclusiv cel puţin 1 oră de zbor în
raid, precum şi 5 circuite pe timp de noapte pe simplă comandă. Fiecare circuit
cuprinde o decolare şi o aterizare.

EXPERIENŢĂ
11.

Solicitantul unei CPL(H) trebuie să fi efectuat 185 de ore timp de zbor, inclusiv 50
de ore ca PIC, dintre care 10 ore de zbor în raid ca PIC, cuprinzând un zbor în raid în
condiţii VFR de cel puţin 185 km (100 NM) în cursul căruia se efectuează aterizări
cu oprire completă pe două aerodromuri diferite de aerodromul de decolare.
Orele efectuate ca pilot comandant pe alte categorii de aeronave se pot credita cu 185
de ore timp de zbor în următoarele cazuri:
(a)

20 de ore pe avioane, dacă solicitantul este titularul unei PPL(A); sau

(b)

50 de ore pe avioane, dacă solicitantul este titularul unei CPL(A); sau

(c)

10 ore pe TMG sau planoare; sau

(d)

20 de ore pe dirijabile, dacă solicitantul este titularul unei PPL(As); sau

(e)

50 de ore pe dirijabile, dacă solicitantul este titularul unei CPL(As).

TEST DE ÎNDEMÂNARE
12.

La încheierea pregătirii practice aferente şi după acumularea experienţei relevante,
solicitantul susţine testul de îndemânare CPL(H).
L.

Curs integrat CPL/IR — Dirijabile

GENERALITĂŢI
1.

Scopul unui curs integrat CPL(As)/IR este acela de a pregăti piloţii la nivelul de
competenţă necesar pentru a le da posibilitatea operării pe dirijabile şi obţinerii
CPL(As)/IR.

2.

Un solicitant care doreşte să urmeze un curs integrat CPL(As)/IR va efectua toate
etapele de pregătire într-un singur curs de pregătire, aşa cum se organizează în cadrul
unei ATO.

3.

Un solicitant poate fi admis la un curs fie în calitate de candidat ab-initio, fie ca
titular al unei PPL(As), PPL(A) sau PPL(H) eliberate în conformitate cu anexa 1
OACI. În cazul unui candidat titular al unei PPL(As), PPL(A) sau PPL(H), se
creditează cu până la un maxim de:

4.

RO

(a)

10 ore, dintre care până la 5 ore pot reprezenta pregătire pe dublă comandă; sau

(b)

15 ore, dintre care până la 7 ore pot reprezenta pregătire pe dublă comandă, în
cazul în care s-a obţinut calificarea de zbor pe timp de noapte pentru dirijabile.

Cursul cuprinde:
(a)

pregătire teoretică la nivelul de cunoştinţe necesar pentru CPL(As) şi IR şi
obţinerea unei calificări de tip pentru dirijabile; şi

(b)

pregătire practică la vedere şi instrumentală.
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5.

Un solicitant care nu a reuşit sau nu a avut posibilitatea să urmeze cursul CPL/IR(As)
în întregime poate solicita autorităţii competente un examen teoretic şi un test de
îndemânare pentru o licenţă cu privilegii reduse şi o IR, dacă sunt respectate cerinţele
aplicabile.

CUNOŞTINŢE TEORETICE
6.

Un curs teoretic CPL(As)/IR cuprinde cel puţin 500 de ore de pregătire.

EXAMEN TEORETIC
7.

Un solicitant face dovada unui nivel de cunoştinţe teoretice corespunzător
privilegiilor acordate titularului unei CPL(As) şi al unei IR.

PREGĂTIRE PRACTICĂ
8.

Pregătirea practică cuprinde un total de cel puţin 80 de ore, pentru a include toate
testele de progres. În cadrul celor 80 de ore, solicitanţii efectuează cel puţin:
(a)

60 de ore de pregătire pe dublă comandă, dintre care:
(i)

(ii)

30 de ore de pregătire la vedere, inclusiv:
(1)

12 ore pe un dirijabil FFS sau

(2)

10 ore pe un dirijabil FTD sau

(3)

8 ore pe un dirijabil FNPT II/III sau

(4)

8 ore pe avion, elicopter sau TMG;

30 de ore de pregătire instrumentală, inclusiv:
(1)

până la 12 ore pe un dirijabil FFS sau FTD sau FNPT II, III sau

(2)

6 ore pe cel puţin un dirijabil FTD 1 sau FNTP I sau pe un avion.

Dacă un dirijabil folosit pentru pregătirea practică aparţine unui tip diferit de
FFS folosit pentru pregătirea la vedere, creditul maxim se limitează la 8 ore.
(b)

20 de ore ca PIC, dintre care 5 ore pot fi efectuate ca SPIC. Se efectuează cel
puţin 14 ore de zbor pe simplă comandă pe timp de zi şi 1 oră de zbor pe
simplă comandă pe timp de noapte.

(c)

5 ore de zbor în raid ca PIC, care cuprinde un zbor în raid în condiţii VFR de
cel puţin 90 km (50 NM) în cursul căruia se efectuează două aterizări cu oprire
completă pe aerodromul de destinaţie;

(d)

5 ore timp de zbor pe dirijabile se efectuează pe timp de noapte, inclusiv cel
puţin 3 ore de pregătire pe dublă comandă care cuprinde cel puţin 1 oră de
navigare în raid şi 5 circuite pe simplă comandă pe timp de noapte. Fiecare
circuit cuprinde o decolare şi o aterizare;

(e)

30 de ore timp instrumental pe dublă comandă cuprinzând:
(i)

10 ore timp de pregătire instrumentală de bază; şi

(ii)

20 de ore de pregătire IR, care include cel puţin 10 ore pe un dirijabil
multimotor omologat IFR.

TEST DE ÎNDEMÂNARE

RO
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9.

La încheierea pregătirii practice aferente, solicitantul susţine testul de îndemânare
CPL(As) fie pe un dirijabil monomotor, fie pe un dirijabil multimotor, precum şi
testul de îndemânare IR pe un dirijabil multimotor omologat IFR.
M.

Curs integrat CPL — Dirijabile

GENERALITĂŢI
1.

Scopul cursului integrat CPL(As) este acela de a pregăti piloţii pentru nivelul de
competenţă necesar eliberării unei CPL(As).

2.

Un solicitant care doreşte să urmeze un curs integrat CPL(As) va efectua toate
etapele de pregătire într-un singur curs de pregătire, aşa cum se organizează în cadrul
unei ATO.

3.

Un solicitant poate fi admis la un curs fie în calitate de candidat ab-initio, fie ca
titular al unei PPL(As), PPL(A) sau PPL(H) eliberate în conformitate cu anexa 1
OACI. În cazul unui candidat titular al unei PPL(As), PPL(A) sau PPL(H), se
creditează cu până la un maxim de:

4.

5.

(a)

10 ore, dintre care până la 5 ore pot reprezenta pregătire pe dublă comandă; sau

(b)

15 ore, dintre care până la 7 ore pot reprezenta pregătire pe dublă comandă, în
cazul în care s-a obţinut calificarea de zbor pe timp de noapte pentru dirijabile.

Cursul cuprinde:
(a)

pregătire teoretică la nivelul de cunoştinţe necesar pentru CPL(As); şi

(b)

pregătire practică la vedere şi instrumentală.

Un solicitant care nu a reuşit sau nu a avut posibilitatea să urmeze cursul CPL(As) în
întregime poate solicita autorităţii competente un examen teoretic şi un test de
îndemânare pentru o licenţă cu privilegii reduse, dacă sunt respectate cerinţele
aplicabile.

CUNOŞTINŢE TEORETICE
6.

Un curs teoretic CPL(As) omologat cuprinde cel puţin 350 de ore de pregătire
sau 200 de ore, în cazul în care solicitantul este titularul unei PPL.

EXAMEN TEORETIC
7.

Un solicitant face dovada unui nivel de cunoştinţe teoretice corespunzător
privilegiilor acordate titularului unei CPL(As).

PREGĂTIRE PRACTICĂ
8.

RO

Pregătirea practică cuprinde un total de cel puţin 50 de ore, pentru a putea include
toate testele de progres, dintre care până la 5 ore pot reprezenta timp instrumental la
sol. În cadrul celor 50 de ore, solicitanţii efectuează cel puţin:
(a)

30 de ore de pregătire pe dublă comandă, dintre care până la 5 pot reprezenta
timp instrumental la sol;

(b)

20 de ore ca PIC;

(c)

5 ore de zbor în raid;

(d)

5 ore de zbor în raid ca PIC, care cuprinde un zbor în raid în condiţii VFR de
cel puţin 90 km (50 NM) în cursul căruia se efectuează două aterizări cu oprire
completă pe două aerodromuri diferite de aerodromul de decolare;
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(e)

5 ore timp de zbor pe elicoptere se efectuează pe timp de noapte, inclusiv cel
puţin 3 ore de pregătire pe dublă comandă care cuprinde cel puţin 1 oră de
navigare în raid şi 5 circuite pe simplă comandă pe timp de noapte. Fiecare
circuit cuprinde o decolare şi o aterizare;

(f)

10 ore timp de pregătire instrumentală pe dublă comandă, inclusiv cel puţin
5 ore pe un dirijabil.

TEST DE ÎNDEMÂNARE
9.

La încheierea pregătirii practice aferente, solicitantul susţine testul de îndemânare
CPL(As).
N.

Curs modular CPL — Dirijabile

GENERALITĂŢI
1.

Scopul cursului modular CPL(As) este acela de a pregăti titularii unei PPL(As)
pentru nivelul de competenţă necesar eliberării unei CPL(As).

2.

Înainte de a participa la cursul modular CPL(As), un solicitant:
(a)

este titular al unei PPL(As) eliberate cu respectarea prevederilor anexei 1
OACI;

(b)

a efectuat 200 de ore timp de zbor ca pilot pe dirijabile, inclusiv 100 de ore ca
PIC, dintre care 50 de ore reprezintă zbor în raid.

3.

Un solicitant care doreşte să urmeze un curs modular CPL(As) efectuează toate
etapele de pregătire practică într-un singur curs de pregătire, aşa cum se organizează
în cadrul unei ATO. Pregătirea teoretică poate fi asigurată în cadrul unei ATO care se
ocupă exclusiv de pregătirea teoretică.

4.

Cursul cuprinde:
(a)

pregătire teoretică la nivelul de cunoştinţe necesar pentru CPL(As); şi

(b)

pregătire practică la vedere şi instrumentală.

CUNOŞTINŢE TEORETICE
5.

Un curs teoretic CPL(As) omologat cuprinde cel puţin 250 de ore de pregătire.

EXAMEN TEORETIC
6.

Un solicitant face dovada unui nivel de cunoştinţe teoretice corespunzător
privilegiilor acordate titularului unei CPL(As).

PREGĂTIRE PRACTICĂ
7.

8.

RO

Solicitanţilor care nu sunt titularii unei IR li se acordă cel puţin 20 de ore de pregătire
practică pe dublă comandă, dintre care:
(a)

10 ore de pregătire la vedere, care pot cuprinde 5 ore pe un dirijabil FFS sau
FTD 2,3 sau FNPT II, III; şi

(b)

10 ore de pregătire instrumentală, inclusiv 5 ore pe cel puţin un dirijabil FTD 1
sau FNPT I sau pe un avion.

Solicitanţii titulari ai unei IR(As) valide se creditează integral pentru timpul de
pregătire instrumentală pe dublă comandă. Solicitanţii titulari ai unei IR pe o altă
categorie de aeronave efectuează cel puţin 5 ore de pregătire instrumentală pe dublă
comandă pe un dirijabil.
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9.

Solicitanţilor care nu sunt titularii unei calificări de zbor pe timp de noapte pentru
dirijabil li se asigură în plus cel puţin 5 ore de pregătire practică pe timp de noapte,
cuprinzând 3 ore de pregătire pe dublă comandă, inclusiv cel puţin 1 oră de zbor în
raid, precum şi 5 circuite pe timp de noapte pe simplă comandă. Fiecare circuit
cuprinde o decolare şi o aterizare.

EXPERIENŢĂ
10.

Solicitantul unei CPL(As) trebuie să fi efectuat 250 de ore timp de zbor pe dirijabile,
inclusiv 125 de ore ca PIC, dintre care 50 de ore de zbor în raid ca PIC, cuprinzând
un zbor în raid în condiţii VFR de cel puţin 90 km (50 NM) în cursul căruia se
efectuează o aterizare cu oprire completă pe aerodromul de destinaţie.
Orele efectuate ca PIC pe alte categorii de aeronave se pot credita cu 185 de ore timp
de zbor în următoarele cazuri:
(a)

30 de ore pe avioane sau elicoptere, dacă solicitantul este titularul unei PPL(A),
respectiv al unei PPL(H); sau

(b)

60 de ore pe avioane,dacă solicitantul este titularul unei CPL(A), respectiv al
unei CPL(H); sau

(c)

10 ore pe TMG sau planoare; sau

(d)

10 ore pe baloane.

TEST DE ÎNDEMÂNARE
11.

RO

La încheierea pregătirii practice aferente şi după acumularea experienţei relevante,
solicitantul susţine testul de îndemânare CPL(As).
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APENDICELE 4
Test de îndemânare pentru eliberarea unei CPL
A.

Generalităţi

1.

Un candidat la un test de îndemânare pentru CPL a participat la pregătire practică pe
aeronave de aceeaşi clasă sau tip ca şi cele care urmează a fi folosite pentru test.

2.

Un solicitant promovează toate secţiunile relevante ale testului de îndemânare. În
cazul în care o componentă a secţiunii nu se promovează, întreaga secţiune este
considerată nepromovată. Respingerea la mai mult de o secţiune obligă candidatul să
susţină din nou testul în întregime. Un solicitant care nu promovează o singură
secţiune repetă examenul doar pentru respectiva secţiune. Nepromovarea oricărei
secţiuni la reluarea testului, inclusiv a acelor secţiuni care au fost promovate într-o
încercare anterioară, obligă solicitantul să susţină din nou testul în întregime. Toate
secţiunile relevante ale testului de îndemânare se promovează într-un interval de 6
luni. Nepromovarea tuturor secţiunilor relevante ale testului din două încercări obligă
la pregătire suplimentară.

3.

În urma nepromovării oricărui test, poate fi necesară pregătire suplimentară. Nu
există un număr limită de încercări de promovare a testului de îndemânare.

DESFĂŞURAREA TESTULUI
4.

În cazul în care solicitantul alege să încheie un test de îndemânare din motive
considerate inadecvate de către examinatorul de zbor (Flight Examiner - FE),
solicitantul susţine din nou testul de îndemânare în întregime. Dacă testul se încheie
din motive considerate inadecvate de către FE, cu ocazia unui zbor ulterior se
testează exclusiv acele secţiuni în cazul cărora nu s-a susţinut testul.

5.

La decizia FE, orice manevră sau procedură din cadrul testului poate fi repetată o
singură dată de către solicitant. FE poate opri testul în orice moment dacă se
consideră că, pentru ca solicitantul să poată face dovada abilităţilor de zbor, este
nevoie de o reluare integrală a testului.

6.

Un solicitant este obligat să zboare pe aeronavă dintr-o poziţie în care poate exercita
atribuţiile unui PIC şi să susţină testul ca şi când niciun alt membru al echipajului nu
ar fi prezent. Responsabilitatea zborului se împarte în conformitate cu reglementările
naţionale.

7.

Un solicitant precizează pentru examinator verificările şi sarcinile efectuate, inclusiv
identificarea facilităţilor radio. Verificările se efectuează în conformitate cu lista de
verificări specifică aeronavei pe care se susţine testul. În timpul pregătirii înainte de
zbor, solicitantul este obligat să determine regimul motoarelor şi viteza. Datele
privind performanţa la decolare, apropiere şi aterizare se calculează de către
solicitant în conformitate cu manualul de operare sau manualul de zbor al aeronavei
utilizate.

8.

FE nu se implică în operarea aeronavei, cu excepţia cazului în care intervenţia este
necesară din motive de siguranţă sau pentru evitarea întârzierilor inacceptabile pentru
restul traficului.
B.

RO

Conţinutul testului de îndemânare pentru eliberarea unei CPL — Avioane
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1.

Avionul utilizat pentru testul de îndemânare îndeplineşte cerinţele pentru avioanele
de pregătire şi se omologhează pentru transportul a cel puţin 4 persoane, este
prevăzut cu elice cu pas variabil şi tren de aterizare retractabil.

2.

Ruta de zbor se alege de către FE şi destinaţia este un aerodrom controlat.
Solicitantul este responsabil pentru planificarea zborului şi se asigură că întregul
echipament şi întreaga documentaţie pentru efectuarea zborului se află la bord.
Durata zborului este de cel puţin 90 de minute.

3.

Solicitantul demonstrează capacitatea de a:
(a)

opera avionul în limitele sale operaţionale,

(b)

efectua toate manevrele cu uşurinţă şi precizie,

(c)

demonstra o bună judecată şi abilităţi de zbor,

(d)

folosi cunoştinţele aeronautice; şi

(e)

menţine controlul asupra aeronavei în orice moment, pentru ca reuşita
procedurilor şi a manevrelor de zbor să nu fie niciodată pusă sub semnul
întrebării.

TOLERANŢELE PROBELOR DE ZBOR
4.

Se aplică următoarele limitări, corectate astfel încât să ţină cont de condiţiile
potrivnice şi de calităţile de manevrare şi performanţele avionului utilizat.
Înălţime
zbor normal

±100 ft .

cu simularea cedării unui motor la aterizare ±150 ft.
Drum magnetic după mijloace de radionavigaţie ±5°
Cap compas
zbor normal

±10°

cu simularea cedării unui motor la aterizare ±15°
Viteză
decolare şi apropiere ±5 noduri
toate celelalte regimuri de zbor

±10 noduri

CONŢINUTUL TESTULUI
5.

Elementele secţiunii 2 literele (c) şi (e) punctul (iv), precum şi secţiunile 5 şi 6 în
întregime se pot efectua pe un FNPT II sau un FFS.
Folosirea listelor de verificare ale avionului, abilităţilor de zbor, controlului
avionului folosind repere vizuale externe, procedurilor anti-givraj şi de degivrare şi
principiilor de gestionare integrată a ameninţărilor şi erorilor se aplică la toate
secţiunile.

SECŢIUNEA 1 — PROCEDURI ÎNAINTE DE ZBOR ŞI DECOLARE

RO
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Proceduri înainte de zbor incluzând:
a

Planificarea zborului, documentaţia, determinarea masei şi centrajului, briefing meteo,
NOTAM

b

Inspecţia şi deservirea avionului la sol

c

Rulajul şi decolarea

d

Consideraţii asupra performanţelor de zbor şi trimerarea

e

Operaţiuni de aerodrom şi de trafic aerian

f

Proceduri de plecare, calarea altimetrului, evitarea coliziunilor (orientare vizuală)

g

Legătura cu ATC - conformare, proceduri R/T

SECŢIUNEA 2 - LUCRU AERIAN GENERAL

a

Controlul avionului folosind repere vizuale externe, incluzând zborul orizontal la nivel,
urcarea, coborârea, orientare vizuală

b

Zbor la viteze critice minime, inclusiv recunoaşterea şi redresarea din angajare incipientă şi
totală

c

Viraje, inclusiv viraje în configuraţie de aterizare. Viraje strânse cu înclinare de 45º

d

Zbor la viteze critice mari, inclusiv recunoaşterea şi redresarea din vrie
Zbor numai după referinţe instrumentale, incluzând:
(i)
zbor la nivel, configuraţie de croazieră, controlul capului magnetic, altitudinii şi a
vitezei faţa de fileurile de aer

e

f

(ii)

viraje în urcare şi coborâre cu înclinare de 10°–30°

(iii)

recuperarea din atitudini neobişnuite

(iv)

utilizarea unui panou redus de instrumente de bord

Legătura cu ATC - conformare, proceduri R/T

SECŢIUNEA 3 — PROCEDURI AFERENTE ZBORULUI PE RUTĂ

RO
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a

Controlul avionului folosind repere vizuale externe, incluzând configuraţia de croazieră
Consideraţii asupra distanţei / autonomiei de zbor

b

Orientare, citirea hărţilor

c

Altitudine, viteză, controlul capului magnetic, orientare vizuală

d

Calarea altimetrului, legătura - conformarea cu ATC, proceduri R/T

e

Monitorizarea desfăşurării zborului, jurnalul de zbor, consum de combustibil, evaluarea
erorilor faţa de drumul obligat şi restabilirea drumului obligat corect

f

Observarea condiţiilor meteo, evaluarea prognozelor, planificarea zborului către aerodromul
de rezervă

g

Urmărirea traiectului de zbor, poziţionare (NDB sau VOR), identificarea facilităţilor (zbor
instrumental). Conformarea cu planul de deviere către un aerodrom de rezervă (zbor la
vedere)

SECŢIUNEA 4 — PROCEDURI DE APROPIERE ŞI ATERIZARE
a

Proceduri de sosire, calarea altimetrului, verificări, orientare vizuală

b

Legătura şi conformarea cu ATC, proceduri R/T

c

Acţiunea de ratare a aterizării la înălţimi mici

d

Aterizare normală, aterizare cu vânt lateral (dacă sunt condiţii adecvate)

e

Aterizare pe teren scurt

f

Apropiere şi aterizare cu motorul la ralanti (numai pentru avioane monomotor)

g

Aterizare fără utilizarea flapsurilor

h

Acţiuni după zbor

SECŢIUNEA 5 — PROCEDURI ANORMALE ŞI DE URGENŢĂ

RO
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Această secţiune poate fi combinată cu secţiunile 1-4.
a

Simularea cedării unui motor după decolare (la o altitudine de siguranţă), incendiu
Funcţionarea defectuoasă a echipamentelor

b

incluzând extensia alternativă a trenului de aterizare, cedarea sistemului electric şi a
sistemului de frânare

c

Aterizare forţată (simulată)

d

Legătura cu ATC - conformare, proceduri R/T

e

Întrebări orale

SECŢIUNEA 6 - ZBOR ASIMETRIC SIMULAT ŞI EXERCIŢII RELEVANTE PENTRU
CLASĂ SAU TIP
Această secţiune poate fi combinată cu secţiunile 1-5.

a

Simularea cedării unui motor în decolare (la o altitudine de siguranţă, în afara cazului în
care se efectuează într-un FFS)

b

Apropiere asimetrică şi ratare

c

Apropiere în zbor asimetric şi aterizare cu oprire completă

d

Oprirea şi repornirea motorului

e

Legătura cu ATC - conformare, proceduri R/T, aptitudini de zbor
Orice subiecte relevante, alese de FE, ale testului de îndemânare pentru calificarea de clasă
sau tip, incluzând, dacă este aplicabil:

f

g

(i)

operarea sistemelor avionului inclusiv manevrarea pilotului automat

(ii)

operarea sistemului de presurizare

(iii)

utilizarea sistemelor de degivrare şi anti-givraj

Întrebări orale
C.

RO

Conţinutul testului de îndemânare pentru eliberarea unei CPL — Elicoptere
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1.

Elicopterul utilizat pentru testul de îndemânare îndeplineşte cerinţele pentru
elicopterele de pregătire.

2.

Zona şi ruta de zbor se aleg de către FE şi tot lucrul la altitudine joasă sau la punct
fix se efectuează pe un aerodrom/într-o zonă aprobate. Rutele folosite pentru
secţiunea 3 pot avea capătul pe aerodromul de decolare sau pe un alt aerodrom, iar
unul dintre aerodromurile de destinaţie este un aerodrom controlat. Testul de
îndemânare se poate desfăşura pe durata a două zboruri. Durata totală a zborului
(zborurilor) este de 90 de minute.

3.

Solicitantul demonstrează capacitatea de a:
(a)

opera elicopterul în limitele sale operaţionale;

(b)

efectua toate manevrele cu uşurinţă şi precizie;

(c)

demonstra o bună judecată şi abilităţi de zbor,

(d)

folosi cunoştinţele aeronautice; şi

(e)

menţine controlul asupra elicopterului în orice moment, pentru ca reuşita
procedurilor şi a manevrelor de zbor să nu fie niciodată pusă sub semnul
întrebării.

TOLERANŢELE PROBELOR DE ZBOR
4.

Se aplică următoarele limite, corectate astfel încât să ţină cont de condiţiile
turbulente şi de calităţile de manevrare şi performanţele elicopterului utilizat.
Înălţime
zbor normal

±100 ft.

la simularea unei urgenţe majore

±150 ft.

Drum magnetic după mijloace de radionavigaţie ±10°
Cap compas
zbor normal

±10°

la simularea unei urgenţe majore

±15°

Viteză
decolare şi apropiere multimotor

±5 noduri

toate celelalte regimuri de zbor

±10 noduri

Abatere faţă de sol
T.O. la punct fix IGE (efect de sol) ±3 ft.
Aterizare

fără mişcări laterale sau înapoi

CONŢINUTUL TESTULUI
5.

Componentele de la secţiunea 4 se pot efectua pe un elicopter FNPT sau un elicopter
FFS. Folosirea listelor de verificări ale elicopterului, abilităţilor de zbor, controlului
elicopterului folosind repere vizuale externe, procedurilor anti-givraj şi principiilor
de gestionare a ameninţărilor şi erorilor se aplică la toate secţiunile.
SECŢIUNEA 1 — PROCEDURI ŞI VERIFICĂRI ÎNAINTE DE ZBOR / DUPĂ ZBOR

RO
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a

Cunoaşterea elicopterului, (de ex. jurnalul tehnic, combustibil, masă şi centraj,
performanţe), planificarea zborului, NOTAM, meteo.

b

Inspecţia înainte de zbor/acţiuni, localizarea şi scopul componentelor

c

Inspecţia cabinei, proceduri de pornire a motoarelor

d

Verificarea echipamentelor de comunicaţii şi navigaţie, selectarea şi setarea frecvenţelor

e

Proceduri înaintea decolării, proceduri R/T, legătura cu ATC - conformare

f

Parcarea, oprirea motoarelor şi proceduri după terminarea zborului

SECŢIUNEA 2 — MANEVRE LA PUNCT FIX ŞI ÎN SPAŢII RESTRÂNSE
a

Decolări şi aterizări (desprinderi şi contact cu solul)

b

Rulaj şi rulaj aerian

c

Zbor la punct fix cu vânt de faţă / lateral / de coadă

d

Viraje în zbor staţionar de 360º pe stânga şi pe dreapta (pivotări pe loc)

e

Manevre la punct fix - înainte, înapoi şi lateral

f

Simularea cedării motorului de la punct fix

g

Opriri rapide în direcţia vântului şi cu vânt de coadă

h

Aterizări şi decolări pe teren alunecos/neamenajat

i

Decolări (diferite configuraţii)

j

Decolare cu vânt lateral sau de coadă (dacă este posibil)

k

Decolare cu masă de decolare maximă (reală sau simulată)

l

Apropieri (diferite configuraţii)

m

Decolare şi aterizare cu putere limitată

n

Autorotaţii (FE va alege două din următoarele exerciţii - standard, cu planare, la viteză
mică, cu viraje de 360°)

o

Aterizare în autorotaţie

p

Exersarea aterizării forţate cu recuperarea puterii

q

Controlul puterii, tehnici de recunoaştere, proceduri de apropiere şi plecare

SECŢIUNEA 3 — NAVIGAŢIE — PROCEDURI PE RUTĂ

RO
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a

Navigaţie şi orientare la diferite altitudini/înălţimi, citirea hărţilor

b

Altitudine/înălţime, viteză, controlul capului compas, observarea spaţiului, calarea
altimetrului

c

Monitorizarea progresului în zbor, înregistrări, consum de combustibil, autonomie, ETA,
evaluarea abaterilor de la drumul obligat şi corecţiile pentru revenire, supravegherea
instrumentelor

d

Observarea condiţiilor meteo, planificarea către aerodromul de rezervă

e

Urmărirea traiectului de zbor, poziţionare (NDB şi/sau VOR), identificarea facilităţilor

f

Legătura cu ATC şi conformarea cu reglementările etc.

SECŢIUNEA 4 — PROCEDURI ŞI MANEVRE DE ZBOR DOAR PRIN REFERINŢĂ LA
INSTRUMENTE
a

Zbor la nivelul de croazieră, controlul capului compas, altitudinii/înălţimii şi vitezei

b

Viraje cu rată de înclinare 1, spre cap compas specificat, cu rotiri între 180 şi 360 grade,
pe stânga şi pe dreapta

c

Urcare şi coborâre, incluzând viraje cu rată de înclinare 1, cu cap compas specificat

d

Recuperare din atitudini neobişnuite

e

Viraje cu înclinare de 30°, până la 90°, stânga şi dreapta

SECŢIUNEA 5 — PROCEDURI ANORMALE ŞI DE URGENŢĂ (simulate, dacă este cazul)
Nota 1: Dacă testul se efectuează pe un elicopter multimotor, în test se include un exerciţiu de
simulare a cedării unui motor, incluzând o apropiere şi aterizare cu un singur motor operativ.
Nota 2: FE alege 4 dintre următoarele exerciţii:

RO

a

Funcţionarea defectuoasă a motorului, incluzând defectarea regulatorului, givrarea
carburatorului/motorului, sistemul de ulei, după caz.

b

Defectarea sistemului de combustibil

c

Defectarea sistemului electric

d

Defectarea sistemului hidraulic, incluzând apropierea şi aterizarea fără hidraulică, după
caz

e

Defectarea rotorului principal şi a sistemului anti-torque (numai în simulator sau discuţii)

f

Incendiu, incluzând controlul şi eliminarea fumului, după caz
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Alte proceduri anormale şi de urgenţă conform Manualului de zbor pentru elicoptere
multimotor:
Simularea cedării unui motor după decolare:

g

întreruperea decolării la sau înaintea TDP (punct de decizie pentru decolare) sau
aterizarea forţată în siguranţă la sau înaintea DPATO (punct definit după decolare),
imediat după TDP sau DPATO.
Simularea cedării unui motor la aterizare:
aterizare sau ratare după cedarea motorului înainte de LDP (punct de decizie
pentru aterizare) sau DPBL (punct definit înainte de aterizare),
ca urmare a cedării motorului după LDP sau aterizare forţată în siguranţă după
DPBL.

D.

Conţinutul testului de îndemânare pentru eliberarea unei CPL — Dirijabile

1.

Dirijabilul utilizat pentru testul de îndemânare îndeplineşte cerinţele pentru
dirijabilele de pregătire.

2.

Zona şi ruta de zbor se aleg de către FE. Rutele folosite pentru secţiunea 3 pot avea
capătul pe aerodromul de decolare sau pe un alt aerodrom, iar unul dintre
aerodromurile de destinaţie este un aerodrom controlat. Testul de îndemânare se
poate desfăşura pe durata a două zboruri. Durata totală a zborului (zborurilor) este de
60 de minute.

3.

Solicitantul demonstrează capacitatea de a:
(a)

opera dirijabilul în limitele sale operaţionale;

(b)

efectua toate manevrele cu uşurinţă şi precizie;

(c)

demonstra o bună judecată şi abilităţi de zbor,

(d)

folosi cunoştinţele aeronautice; şi

(e)

menţine controlul asupra dirijabilului în orice moment, pentru ca reuşita
procedurilor şi a manevrelor de zbor să nu fie niciodată pusă sub semnul
întrebării.

TOLERANŢELE PROBELOR DE ZBOR
4.

Se aplică următoarele limite, corectate astfel încât să ţină cont de condiţiile
turbulente şi de calităţile de manevrare şi performanţele dirijabilului utilizat.
Înălţime
zbor normal

±100 ft.

la simularea unei urgenţe majore

±150 ft.

Drum magnetic după mijloace de radionavigaţie ±10°
Cap compas
zbor normal

±10°

la simularea unei urgenţe majore

±15°

CONŢINUTUL TESTULUI
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Componentele de la secţiunile 5 şi 6 se pot efectua pe un dirijabil FNPT sau un
dirijabil FFS. Folosirea listelor de verificări ale dirijabilului, abilităţilor de zbor,
controlului dirijabilului folosind repere vizuale externe, procedurilor anti-givraj şi
principiilor de gestionare a ameninţărilor şi erorilor se aplică la toate secţiunile.

5.

SECŢIUNEA 1 — PROCEDURI ÎNAINTE DE ZBOR ŞI DECOLARE
Proceduri înainte de zbor incluzând:
a

Planificarea zborului, documentaţia, determinarea masei şi centrajului, briefing meteo,
NOTAM

b

Inspecţia şi deservirea dirijabilului la sol

c

Procedura de ridicare a ancorei, manevrarea la sol şi decolarea

d

Consideraţii asupra performanţelor de zbor şi trimerarea

e

Operaţiuni de aerodrom şi de trafic aerian

f

Proceduri de plecare, calarea altimetrului, evitarea a coliziunilor (orientare vizuală)

g

Legătura cu ATC - conformare, proceduri R/T

SECŢIUNEA 2 — LUCRU AERIAN GENERAL

a

Controlul dirijabilului folosind repere vizuale externe, incluzând zborul orizontal la nivel,
urcarea, coborârea, orientare vizuală

b

Zbor la viteze critice

c

Viraje

d

Coborâri şi urcări abrupte
Zbor numai după referinţe instrumentale, incluzând:

e

RO

(i)

zbor la nivel, controlul capului magnetic, altitudinii şi a vitezei faţa de fileurile de aer

(ii)

viraje în urcare şi coborâre

(iii)

recuperarea din atitudini neobişnuite

(iv)

utilizarea unui panou redus de instrumente de bord
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f

Legătura cu ATC - conformare, proceduri R/T

SECŢIUNEA 3 — PROCEDURI AFERENTE ZBORULUI PE RUTĂ

a

Controlul dirijabilului folosind repere vizuale externe
Consideraţii asupra distanţei / autonomiei de zbor

b

Orientare, citirea hărţilor

c

Altitudine, viteză, controlul capului magnetic, orientare vizuală

d

Calarea altimetrului, legătura cu ATC - conformare, proceduri R/T

e

Monitorizarea desfăşurării zborului, jurnalul de zbor, consum de combustibil, evaluarea
erorilor faţa de drumul obligat şi restabilirea drumului obligat corect

f

Observarea condiţiilor meteo, evaluarea prognozelor, planificarea zborului către aerodromul
de rezervă

g

Urmărirea traiectului de zbor, poziţionare (NDB sau VOR), identificarea facilităţilor (zbor
instrumental). Conformarea cu planul de deviere către un aerodrom de rezervă (zbor la
vedere)

SECŢIUNEA 4 — PROCEDURI DE APROPIERE ŞI ATERIZARE

RO

a

Proceduri de sosire, calarea altimetrului, verificări, orientare vizuală

b

Legătura cu ATC - conformare, proceduri R/T

c

Acţiunea de ratare a aterizării la înălţimi mici

d

Aterizare normală

e

Aterizare pe teren scurt

f

Apropiere şi aterizare cu motorul la ralanti (numai pentru avioane monomotor)

g

Aterizare fără utilizarea flapsurilor
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h

Acţiuni după zbor

SECŢIUNEA 5 — PROCEDURI ANORMALE ŞI DE URGENŢĂ
Această secţiune poate fi combinată cu secţiunile 1-4.
a

Simularea cedării unui motor după decolare (la o altitudine de siguranţă), incendiu

b

Funcţionarea defectuoasă a echipamentelor

c

Aterizare forţată (simulată)

d

Legătura cu ATC - conformare, proceduri R/T

e

Întrebări orale

SECŢIUNEA 6 — EXERCIŢII RELEVANTE PENTRU CLASĂ SAU TIP
Această secţiune poate fi combinată cu secţiunile 1-5.

a

Simularea cedării unui motor în decolare (la o altitudine de siguranţă, în afara cazului în care
se efectuează într-un FFS)

b

Apropiere şi ratare cu motor (motoare) defect(e)

c

Apropiere şi aterizare cu oprire completă, cu motor (motoare) defect(e)

d

Defecţiuni la sistemul de presurizare a anvelopei

e

Legătura cu ATC - conformare, proceduri R/T, aptitudini de zbor
La alegerea FE — orice componente relevante ale testului de îndemânare pentru calificarea de
clasă sau tip, inclusiv, dacă este cazul:

f

g

RO

(i)

sisteme ale dirijabilelor

(ii)

operarea sistemului de presurizare a anvelopei

Întrebări orale
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APENDICELE 5
Curs de pregătire integrat MPL
GENERALITĂŢI
1.

Scopul cursului integrat MPL este acela de a pregăti piloţii la nivelul de competenţă
necesar pentru a le da posibilitatea operării în calitate de copilot pe un avion
multipilot multimotor cu turbină, în condiţii VFR şi IFR în transportul aerian
comercial şi obţinerii unei MPL.

2.

Omologarea pentru un curs MPL se acordă unei ATO care este parte a unui operator
de transport aerian comercial omologat în conformitate cu partea MS şi cerinţele
privind operaţiunile aeriene aplicabile sau care are un acord specific cu un astfel de
operator. Licenţa se limitează la acel operator anume până la încheierea cursului de
conversie a operatorului aerian.

3.

Un solicitant care doreşte să urmeze un curs integrat MPL va efectua toate etapele de
pregătire într-un singur curs de pregătire în cadrul unei ATO. Pregătirea se bazează
pe formarea de competenţe şi se desfăşoară într-un mediu operaţional multiechipaj.

4.

Doar solicitanţii ab-initio sunt admişi în cadrul cursului.

5.

Cursul cuprinde:

6.

(a)

pregătire teoretică la nivelul de cunoştinţe necesar pentru ATPL(A);

(b)

pregătire practică la vedere şi instrumentală;

(c)

pregătire MCC pentru operarea pe avioane multipilot; şi

(d)

pregătire pentru calificarea de tip.

Un solicitant care nu a reuşit sau nu a avut posibilitatea să urmeze cursul MPL în
întregime poate solicita autorităţii competente un examen teoretic şi un test de
îndemânare pentru o licenţă cu privilegii reduse şi o IR, dacă sunt respectate cerinţele
aplicabile.

CUNOŞTINŢE TEORETICE
7.

Un curs teoretic MPL omologat cuprinde cel puţin 750 de ore de pregătire pentru un
nivel de cunoştinţe ATPL(A), precum şi orele necesare pentru pregătirea teoretică
pentru calificarea de tip relevantă, în conformitate cu capitolul H.

PREGĂTIRE PRACTICĂ
8.

Pregătirea practică cuprinde un total de cel puţin 240 de ore, compus din ore ca PF şi
PNF, în zbor real sau simulat, şi care acoperă următoarele 4 faze ale pregătirii:
(a)

Faza 1 — Abilităţi primare de zbor

Pregătire specifică pe simplă comandă pe avion.
(b)

Faza 2 — De bază

Introducere în operările multiechipaj şi zborul instrumental.
(c)

Faza 3 — Intermediară

Utilizarea operărilor multiechipaj pe un avion multimotor cu turbopropulsie
omologat ca avion de înaltă performanţă în conformitate cu partea 21.
(d)

RO

Faza 4 — Avansată
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Pregătirea pentru calificarea de tip într-un mediu orientat spre zbor.
Experienţa de zbor în zboruri reale cuprinde toate cerinţele privind experienţa de la
capitolul H, pregătirea pentru refacerea în urma prăbuşirii avionului, zbor pe timp de
noapte, zbor numai după referinţe instrumentale şi experienţa necesară pentru
achiziţionarea abilităţilor de zbor relevante.
Cerinţele MCC sunt incorporate în fazele relevante de mai sus.
Pregătirea în zbor asimetric se asigură fie pe avion, fie pe FFS.
9.

Fiecare fază a pregătirii din programa privind pregătirea practică este formată atât din
pregătire teoretică, cât şi din segmente de pregătire practică.

10.

Cursul de pregătire presupune un proces de evaluare continuă a programei de
pregătire şi o evaluare continuă a studenţilor conform programei. Procesul de
evaluare garantează că:

11.

(a)

competenţele şi evaluarea aferentă sunt relevante pentru sarcinile unui copilot
pe un avion multipilot; şi

(b)

studenţii dobândesc competenţele necesare într-un mod progresiv şi
satisfăcător.

Cursul de pregătire cuprinde cel puţin 12 decolări şi aterizări pentru a garanta
competenţa. Aceste decolări şi aterizări se efectuează sub supravegherea unui
instructor pe un avion pentru care se eliberează o calificare de tip.

GRILA DE EVALUARE
12.

Solicitantul unei MPL trebuie să demonstreze că atinge, în cazul tuturor celor 9
unităţi de competenţă specificate la alineatul (13) de mai jos, un nivel avansat de
competenţă necesar interacţiunii în calitate de copilot pe un avion multimotor cu
propulsie multipilot, în condiţii la vedere şi instrumentale. Evaluarea confirmă faptul
că avionul sau situaţia sunt sub control în orice moment, pentru executarea cu succes
a unei proceduri sau manevre. Solicitantul demonstrează constant cunoştinţe
teoretice, abilităţi şi atitudini necesare pentru operarea în siguranţă a tipului de avion
aplicabil, în conformitate cu criteriile de performanţă MPL.

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ
13.

Solicitantul dovedeşte competenţă în următoarele 9 unităţi de competenţă:
(1)

aplicarea principiilor performanţei umane, inclusiv a principiilor de gestionare
a ameninţărilor şi erorilor;

(2)

efectuarea operaţiunilor pe un avion la sol;

(3)

efectuarea decolării;

(4)

efectuarea ascensiunii;

(5)

efectuarea zborului de croazieră;

(6)

efectuarea coborârii;

(7)

efectuarea apropierii;

(8)

efectuarea aterizării; şi

(9)

efectuarea operaţiunilor pe un avion după aterizare şi după zbor.

ZBOR SIMULAT
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14.

Cerinţe minime pentru FSTD:
(a)

Faza 1 — Abilităţi primare de zbor

Pregătirea on-line şi dispozitivele de segmentare a sarcinilor omologate de
autoritatea competentă care au următoarele caracteristici:

(b)

—

presupun alte accesorii decât cele asociate în mod normal cu computerele
de birou, precum modele funcţionale de bloc manetă, manşă laterală sau
telecomandă FMS; şi

—

presupun activitate psihomotorie cu aplicarea forţei corespunzătoare şi
timpi de răspuns adecvaţi.

Faza 2 — De bază
Un FNPT II MCC care reprezintă generic un avion multimotor cu
turbopropulsie.

(c)

Faza 3 — Intermediară

Un FSTD care reprezintă un avion multimotor cu turbopropulsie care se operează cu
un copilot şi calificat, conform unui standard echivalent, la nivelul B, incluzând
suplimentar:

(d)

—

un sistem vizual diurn/crepuscular/nocturn cu câmp vizual cu colimare
minimă ce acoperă întreaga cabină, care oferă fiecărui pilot un unghi
vizual pe orizontală de 180° şi de 40° pe verticală, precum şi

—

simularea mediului ATC.

Faza 4 — Avansată
Un FFS care corespunde integral nivelului D sau nivelului C cu un sistem de
vizualizare pe timp de zi îmbunătăţit, inclusiv simularea mediului ATC.
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APENDICELE 6
Cursuri modulare de pregătire pentru IR
A.

IR(A) — Curs modular de pregătire practică

GENERALITĂŢI
1.

Scopul cursului integrat IR(A) este acela de a pregăti piloţii la nivelul de competenţă
necesar pentru a le da posibilitatea operării pe avioane în condiţii IFR şi IMC. Cursul
constă în două module care pot fi urmate separat sau în combinaţie:
(a)

Modul pentru pregătirea de bază în zbor instrumental

Acesta cuprinde 10 ore timp de pregătire instrumentală, dintre care până la 5 ore pot
reprezenta timp instrumental la sol efectuat pe un BITD, FNPT I sau II sau un FFS.
La încheierea modulului pentru pregătirea de bază în zbor instrumental, candidatului
i se eliberează un certificat de absolvire a cursului.
(b)

Modul proceduri zbor instrumental

Acesta cuprinde recapitularea programei de pregătire practică pentru IR(A), 40 de
ore de pregătire instrumentală monomotor, 45 de ore de pregătire instrumentală
multimotor, precum şi cursul teoretic pentru IR(A).
2.

Un candidat la un curs modular IR(A) este titularul unei PPL(A) sau al unei CPL(A),
inclusiv al privilegiilor zborului pe timp de noapte. Un candidat la modulul proceduri
zbor instrumental care nu este titularul unei CPL(A) trebuie să fie titularul unui
certificat de absolvire a modulului pentru pregătirea de bază în zbor instrumental.

ATO se asigură că solicitantul unui curs multimotor IR(A) care nu a fost titularul unei
calificări de clasă sau de tip multimotor pentru avioane a participat la un curs de
pregătire multimotor prevăzut la capitolul H înainte de a începe pregătirea practică
pentru cursul IR(A).
3.

Un solicitant care doreşte să participe la modulul proceduri zbor instrumental din
cadrul unui curs modular IR(A) este obligat să treacă prin toate etapele de pregătire
într-un singur curs de pregătire omologat. Înainte de a începe modulul proceduri zbor
instrumental, ATO garantează competenţa solicitantului în ceea ce priveşte abilităţile
de bază în zbor instrumental. Cursul de perfecţionare se asigură aşa cum este
prevăzut.

4.

Cursul de pregătire teoretică se efectuează într-un interval de 18 luni. Modulul
proceduri zbor instrumental şi testul de îndemânare se efectuează în cadrul perioadei
de validitate a examenelor teoretice promovate.

5.

Cursul cuprinde:
(a)

pregătire teoretică la nivelul de cunoştinţe necesar pentru IR;

(b)

pregătire practică instrumentală

CUNOŞTINŢE TEORETICE
6.

Un curs modular IR(A) omologat cuprinde cel puţin 150 de ore de pregătire
teoretică.

PREGĂTIRE PRACTICĂ
7.

RO

Un curs IR(A) monomotor cuprinde 50 de ore timp instrumental în regim de
pregătire, dintre care până la 20 de ore pot reprezenta timp de pregătire instrumental
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la sol pe un FNPT I, sau până la 35 de ore pe un FFS sau FNPT II. Un maxim de 10
ore timp instrumental la sol pe un FNPT II sau un FFS se poate efectua pe un
FNPT I.
8.

Un curs IR(A) multimotor cuprinde cel puţin 55 de ore timp instrumental în regim de
pregătire, dintre care până la 25 de ore pot reprezenta timp de pregătire instrumental
la sol pe un FNPT I sau până la 40 de ore pe un FFS sau FNPT II. Un maxim de 10
ore timp instrumental la sol pe un FNPT II sau un FFS se poate efectua pe un
FNPT I. Restul de timp de pregătire instrumentală cuprinde cel puţin 15 ore pe
avioane multimotor.

9.

Titularul unei IR(A) monomotor care este şi titularul unei calificări de clasă sau de
tip multimotor şi doreşte să obţină o IR(A) multimotor participă la un curs în cadrul
unei ATO, cuprinzând cel puţin 5 ore de pregătire pentru zborul instrumental pe
avioane multimotor, dintre care 3 ore se pot efectua pe un FFS sau un FNPT II.

10.1

Titularului unei CPL(A) sau al unui certificat de absolvire a modulului proceduri
zbor instrumental i se poate reduce numărul total de ore de pregătire, prevăzut la
alineatele (7) sau (8) de mai sus, cu 10 ore.

10.2

Titularului unei IR(H) i se poate reduce numărul total de ore de pregătire, prevăzut la
alineatele (7) sau (8) de mai sus, cu 10 ore.

10.3

Timpul total de pregătire instrumentală pe avion trebuie să respecte dispoziţiile
alineatelor (7) sau (8), după caz.

11.

Exerciţiile de zbor ale testului de îndemânare IR(A) cuprind:
(a)

Modul pentru pregătirea de bază în zbor instrumental: Procedură şi manevră
pentru zborul instrumental de bază, cuprinzând cel puţin:
(i)

(ii)

zbor instrumental de bază fără repere vizuale externe:
—

zbor orizontal,

—

ascensiune,

—

coborâre,

—

viraje în zbor orizontal, urcare, coborâre;

model instrumental;

(iii) viraj strâns;
(iv) radionavigaţie;
(v)

recuperare din atitudini neobişnuite;

(iv)

panou redus de instrumente de bord;

(vii) recunoaşterea şi redresarea din angajare incipientă şi totală;
(b)

RO

Modul proceduri zbor instrumental:
(i)

proceduri înainte de zbor pentru zboruri în condiţii IFR, inclusiv folosirea
manualului de zbor şi a documentelor corespunzătoare ale serviciilor de
trafic aerian pentru pregătirea unui plan de zbor în condiţii IFR;

(ii)

proceduri şi manevre pentru operarea după reguli IFR în condiţii
normale, anormale şi de urgenţă, cuprinzând cel puţin:
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—

trecerea de la zborul instrumental la zborul la vedere în timpul
decolării,

—

plecări şi sosiri instrumentale obişnuite,

—

proceduri pentru zborul de rută după reguli IFR,

—

proceduri de aşteptare,

—

apropieri instrumentale la o minimă specificată,

—

proceduri de întrerupere a apropierii,

—

aterizări din apropieri instrumentale, inclusiv apropiere în
„circling“;

(iii) manevre în zbor şi caracteristici particulare ale zborului;
(iv) dacă este necesar, operarea unui avion multimotor, în cadrul exerciţiilor
de mai sus, inclusiv operarea numai după referinţe instrumentale cu un
motor inoperant simulat, precum şi oprirea şi repornirea motoarelor
(ultimul exerciţiu se efectuează la o altitudine de siguranţă, cu excepţia
cazului în care acesta se efectuează pe un FFS sau FNPT II).
B.

IR(H) — Curs modular de pregătire practică

1.

Scopul cursului integrat IR(H) este acela de a pregăti piloţii la nivelul de competenţă
necesar pentru a le da posibilitatea operării pe elicoptere în condiţii IFR şi IMC.

2.

Un candidat la un curs modular IR(H) este titularul unei PPL(H) cu calificare de zbor
pe timp de noapte sau al unei CPL(H) sau al unei ATPL(H). Înainte de a începe faza
de pregătire pe aeronavă a cursului IR(H), solicitantul este titularul unei calificări de
tip pentru elicopterul folosit pentru testul de îndemânare IR(H) sau a efectuat
pregătirea aferentă omologată pentru respectivul tip. Solicitantul este titularul unui
certificat de promovare a unui curs MCC, dacă testul de îndemânare urmează să se
desfăşoare în condiţii multipilot.

3.

Un solicitant care doreşte să participe la un curs modular IR(H) este obligat să treacă
prin toate etapele de pregătire într-un singur curs de pregătire omologat.

4.

Cursul de pregătire teoretică se efectuează într-un interval de 18 luni. Pregătirea
practică şi testul de îndemânare se efectuează în cadrul perioadei de validitate a
examenelor teoretice promovate.

5.

Cursul cuprinde:
(a)

pregătire teoretică la nivelul de cunoştinţe necesar pentru IR;

(b)

pregătire practică instrumentală.

CUNOŞTINŢE TEORETICE
6.

Un curs modular IR(H) omologat cuprinde cel puţin 150 de ore de pregătire.

PREGĂTIRE PRACTICĂ
7.

Un curs IR(H) monomotor cuprinde 50 de ore timp instrumental în regim de
pregătire, dintre care:
(a)

RO

până la 20 de ore pot reprezenta timp instrumental la sol pe un FNPT I(H) sau
(A). Aceste 20 de ore timp de pregătire pe FNTP I (H) sau (A) se pot înlocui cu
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20 de ore timp de pregătire pentru IR(H) pe un avion omologat pentru acest
curs; sau
(b)

până la 35 de ore pot reprezenta timp instrumental la sol pe un elicopter
FTD 2/3, FNPT II/III sau FFS.

Pregătirea practică instrumentală cuprinde cel puţin 10 ore pe un elicopter omologat
IFR.
8.

Un curs IR(H) multimotor cuprinde 55 de ore timp instrumental în regim de
pregătire, dintre care:
(a)

până la 20 de ore pot reprezenta timp instrumental la sol pe un FNPT I (H) sau
(A). Aceste 20 de ore timp de pregătire pe FNTP I (H) sau (A) se pot înlocui cu
20 de ore timp de pregătire pentru IR(H) pe un avion omologat pentru acest
curs; sau

(b)

până la 40 de ore pot reprezenta timp instrumental la sol pe un elicopter
FTD 2/3, FNPT II/III sau FFS.

Pregătirea practică instrumentală cuprinde cel puţin 10 ore pe un elicopter
multimotor omologat IFR.
9.1

Titularilor unei ATPL(H) li se poate reduce numărul de ore de pregătire prevăzut cu
50 de ore.

9.2

Titularului unei IR(A) i se poate reduce numărul de ore de pregătire prevăzut cu
10 ore.

10.

Exerciţiile de zbor ale testului de îndemânare IR(H) cuprind:
(a)

proceduri înainte de zbor pentru zboruri în condiţii IFR, inclusiv folosirea
manualului de zbor şi a documentelor corespunzătoare ale serviciilor de trafic
aerian pentru pregătirea unui plan de zbor în condiţii IFR;

(b)

proceduri şi manevre pentru operarea după reguli IFR în condiţii normale,
anormale şi de urgenţă, cuprinzând cel puţin:
(i)

trecerea de la zborul instrumental la zborul la vedere în timpul decolării,

(ii)

plecări şi sosiri instrumentale obişnuite,

(iii) proceduri pentru zborul de rută după reguli IFR,
(iv) proceduri de aşteptare,
(v)

apropieri instrumentale la o minimă specificată,

(vi) proceduri de întrerupere a apropierii,
(vii) aterizări din apropieri instrumentale, inclusiv apropiere în „circling“;
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(c)

manevre în zbor şi caracteristici particulare ale zborului;

(d)

dacă este necesar, operarea unui elicopter multimotor, în cadrul exerciţiilor de
mai sus, inclusiv operarea elicopterului numai după referinţe instrumentale cu
un motor inoperant simulat, precum şi oprirea şi repornirea motoarelor (ultimul
exerciţiu se efectuează pe un FFS sau FNPT II sau FTD 2/3).
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C.

IR(As) — Curs modular de pregătire practică

GENERALITĂŢI
1.

Scopul cursului integrat IR(As) este acela de a pregăti piloţii la nivelul de
competenţă necesar pentru a le da posibilitatea operării pe dirijabile în condiţii IFR şi
IMC. Cursul constă în două module care pot fi urmate separat sau în combinaţie:
(a)

Modul pentru pregătirea de bază în zbor instrumental
Acesta cuprinde 10 ore timp de pregătire instrumentală, dintre care până la 5
ore pot reprezenta timp instrumental la sol efectuat pe un BITD, FNPT I sau II
sau un FFS. La încheierea modulului pentru pregătirea de bază în zbor
instrumental, candidatului i se eliberează un certificat de absolvire a cursului.

(b)

Modul proceduri zbor instrumental
Acesta cuprinde recapitularea programei de pregătire practică pentru IR(As),
25 de ore timp instrumental în regim de pregătire, precum şi cursul teoretic
pentru IR(As).

2.

Un candidat la un curs modular IR(As) este titularul unei PPL(As), inclusiv
privilegiile de zbor pe timp de noapte sau al unei CPL(As). Un candidat la modulul
proceduri zbor instrumental care nu este titularul unei CPL(As) trebuie să fie titularul
unui certificat de absolvire a modulului pentru pregătirea de bază în zbor
instrumental.

3.

Un solicitant care doreşte să participe la modulul proceduri zbor instrumental din
cadrul unui curs modular IR(As) este obligat să treacă prin toate etapele de pregătire
într-un singur curs de pregătire omologat. Înainte de a începe modulul proceduri zbor
instrumental, ATO garantează competenţa solicitantului în ceea ce priveşte abilităţile
de bază în zbor instrumental. Cursul de perfecţionare se asigură aşa cum este
prevăzut.

4.

Cursul de pregătire teoretică se efectuează într-un interval de 18 luni. Modulul
proceduri zbor instrumental şi testul de îndemânare se efectuează în cadrul perioadei
de validitate a examenelor teoretice promovate.

5.

Cursul cuprinde:
(a)

pregătire teoretică la nivelul de cunoştinţe necesar pentru IR;

(b)

pregătire practică instrumentală.

CUNOŞTINŢE TEORETICE
6.

Un curs modular IR(As) omologat cuprinde cel puţin 150 de ore de pregătire
teoretică.

PREGĂTIRE PRACTICĂ
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7.

Un curs IR(As) multimotor cuprinde cel puţin 35 de ore timp instrumental în regim
de pregătire, dintre care până la 15 ore pot reprezenta timp de pregătire instrumental
la sol pe un FNPT I, sau până la 20 de ore pe un FFS sau FNPT II. Un maxim de
5 ore timp instrumental la sol pe un FNPT II sau un FFS se poate efectua pe un
FNPT I.

8.

Titularului unei CPL(As) sau al unui certificat de absolvire a modulului proceduri
zbor instrumental i se poate reduce numărul total de ore de pregătire, prevăzut la
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alineatul (7), cu 10 ore. Timpul total de pregătire instrumentală pe avion trebuie să
respecte dispoziţiile alineatului (7).
9.

Dacă solicitantul este titularul unei IR pe o altă categorie de aeronave, numărul total
de ore de pregătire practică necesar se poate reduce cu 10 ore pe dirijabile.

10.

Exerciţiile de zbor ale testului de îndemânare IR(As) cuprind:
(a)

Modul pentru pregătirea de bază în zbor instrumental:
Procedură şi manevră pentru zborul instrumental de bază, cuprinzând cel puţin:
(i)

(ii)

zbor instrumental de bază fără repere vizuale externe:
—

zbor orizontal,

—

ascensiune,

—

coborâre,

—

viraje în zbor orizontal, urcare, coborâre;

model instrumental;

(iii) radionavigaţie;
(iv) recuperare din atitudini neobişnuite;
(v)
(b)

panou redus de instrumente de bord;

Modul proceduri zbor instrumental:
(i)

proceduri înainte de zbor pentru zboruri în condiţii IFR, inclusiv folosirea
manualului de zbor şi a documentelor corespunzătoare ale serviciilor de
trafic aerian pentru pregătirea unui plan de zbor în condiţii IFR;

(ii)

proceduri şi manevre pentru operarea după reguli IFR în condiţii
normale, anormale şi de urgenţă, cuprinzând cel puţin:
—

trecerea de la zborul instrumental la zborul la vedere în timpul
decolării,

—

plecări şi sosiri instrumentale obişnuite,

—

proceduri pentru zborul de rută după reguli IFR,

—

proceduri de aşteptare,

—

apropieri instrumentale la o minimă specificată,

—

proceduri de întrerupere a apropierii,

—

aterizări din apropieri instrumentale, inclusiv apropiere în
„circling“;

(iii) manevre în zbor şi caracteristici particulare ale zborului;
(iv) dacă este necesar, operarea unui dirijabil multimotor, în cadrul
exerciţiilor de mai sus, inclusiv operarea dirijabilului numai după
referinţe instrumentale cu un motor inoperant simulat, precum şi oprirea
şi repornirea motoarelor (ultimul exerciţiu se efectuează la o altitudine de
siguranţă, cu excepţia cazului în care acesta se efectuează pe un FFS sau
FNPT II).

RO

144

RO

APENDICELE 7
TEST DE ÎNDEMÂNARE IR
1.

Un solicitant al unei IR a participat la pregătire practică pe aeronave de aceeaşi clasă
sau tip ca şi cele care urmează a fi folosite pentru test.

2.

Un solicitant promovează toate secţiunile relevante ale testului de îndemânare. În
cazul în care o componentă a secţiunii nu se promovează, întreaga secţiune este
considerată nepromovată. Respingerea la mai mult de o secţiune obligă candidatul să
susţină din nou testul în întregime. Un solicitant care nu promovează o singură
secţiune repetă examenul doar pentru respectiva secţiune. Nepromovarea oricărei
secţiuni la reluarea testului, inclusiv a acelor secţiuni care au fost promovate într-o
încercare anterioară, obligă solicitantul să susţină din nou testul în întregime. Toate
secţiunile relevante ale testului de îndemânare se promovează într-un interval de
6 luni. Nepromovarea tuturor secţiunilor relevante ale testului din două încercări
obligă la pregătire suplimentară.

3.

În urma nepromovării unui test, poate fi necesară pregătire suplimentară. Nu există
un număr limită de încercări de promovare a testului de îndemânare.

DESFĂŞURAREA TESTULUI
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4.

Testul este conceput pentru a simula un zbor real. Ruta de zbor se alege de către
examinator. Un element esenţial este capacitatea solicitantului de a planifica şi
desfăşura un zbor cu ajutorul informaţiilor obişnuite. Solicitantul efectuează
planificarea zborului şi se asigură că întregul echipament şi întreaga documentaţie
pentru efectuarea zborului se află la bord. Durata zborului este de cel puţin 1 oră.

5.

În cazul în care solicitantul alege să încheie un test de îndemânare din motive
considerate inadecvate de către examinator, solicitantul susţine din nou testul de
îndemânare în întregime. Dacă testul se încheie din motive considerate inadecvate de
către examinator, cu ocazia unui zbor ulterior se testează exclusiv acele secţiuni în
cazul cărora nu s-a susţinut testul.

6.

La decizia examinatorului, orice manevră sau procedură din cadrul testului poate fi
repetată o singură dată de către solicitant. Examinatorul poate opri testul în orice
moment dacă se consideră că, pentru ca solicitantul să poată face dovada abilităţii de
zbor, este nevoie de o reluare integrală a testului.

7.

Un solicitant este obligat să zboare pe aeronavă dintr-o poziţie în care poate exercita
atribuţiile unui PIC şi să susţină testul ca şi când niciun alt membru al echipajului nu
ar fi prezent. Examinatorul nu se implică în operarea aeronavei, cu excepţia cazului
în care intervenţia este necesară din motive de siguranţă sau pentru evitarea
întârzierilor inacceptabile pentru restul traficului. Responsabilitatea zborului se
împarte în conformitate cu reglementările naţionale.

8.

Înălţimile/altitudinile de decizie, înălţimile/altitudinile minime de coborâre şi
punctele pentru proceduri de întrerupere a apropierii se stabilesc împreună cu
examinatorul.

9.

Un solicitant al unei IR precizează pentru examinator verificările şi sarcinile
efectuate, inclusiv identificarea facilităţilor radio. Verificările se efectuează în
conformitate cu lista de verificări autorizată specifică aeronavei pe care se susţine
testul. În timpul pregătirii înainte de zbor, solicitantul este obligat să determine
regimul motoarelor şi viteza. Datele privind performanţa la decolare, apropiere şi
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aterizare se calculează de către solicitant în conformitate cu manualul de operare sau
manualul de zbor al aeronavei utilizate.
TOLERANŢELE PROBELOR DE ZBOR
Solicitantul demonstrează capacitatea de a:

10.

(a)

opera aeronava în limitele sale operaţionale;

(b)

efectua toate manevrele cu uşurinţă şi precizie;

(c)

demonstra o bună judecată şi abilităţi de zbor,

(d)

folosi cunoştinţele aeronautice; şi

(e)

menţine controlul asupra aeronavei în orice moment, pentru ca reuşita
procedurilor şi a manevrelor de zbor să nu fie niciodată pusă sub semnul
întrebării.

Se aplică următoarele limitări, corectate astfel încât să ţină cont de condiţiile
potrivnice şi de calităţile de manevrare şi performanţele aeronavei utilizate.

11.

Înălţime
În general
±100 ft.
Începerea unei proceduri de ratare la o înălţime/altitudine de decizie
ft./–0
Înălţime minimă de coborâre/MAP/altitudine
+50 ft./–0 ft.

+50
ft.

Drum magnetic
după mijloace de radionavigaţie
Apropiere de precizie deviere

±5°
jumătate de scală, direcţie şi pantă

Cap compas
cu toate motoarele în funcţiune
cu simularea cedării unui motor

±5°
±10°

Viteză
cu toate motoarele în funcţiune
cu simularea cedării unui motor

±5 noduri
+10 noduri/-5 noduri

CONŢINUTUL TESTULUI
Avioane
SECŢIUNEA 1 — PROCEDURI ÎNAINTE DE ZBOR ŞI DECOLARE
Folosirea listelor de verificări, abilităţilor de zbor, procedurilor anti-givraj şi de degivrare
etc. se aplică la toate secţiunile

RO

a

Utilizarea manualului de zbor (sau manualului echivalent), în special calculul
performanţelor avionului, a masei şi centrajului

b

Utilizarea documentelor Serviciilor de Trafic Aerian şi meteorologice
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c

Pregătirea planului de zbor ATC, planului de zbor IFR

d

Inspecţia avionului înainte de zbor

e

Minimele meteorologice de operare

f

Rulare

g

Briefing înainte de decolare, decolarea

h°

Trecerea la zborul instrumental

i°

Proceduri instrumentale de plecare, calarea altimetrelor

j°

Legătura cu ATC - conformare, proceduri R/T

SECŢIUNEA 2 — MANEVRE DE ZBOR
a

Controlul avionului numai după referinţe instrumentale, inclusiv: zbor la nivel stabilit la
diferite viteze, trimerare

b

Viraje în urcare şi coborâre cu menţinerea Ratei 1 de viraj

c

Recuperarea din atitudini de zbor anormale ale avionului, inclusiv menţinerea în viraj cu
înclinare de 45° şi viraje strânse în coborâre

d*

Recuperare la viteze apropiate vitezei de angajare în zbor orizontal, în viraje în
urcare/coborâre şi în configuraţie de aterizare — aplicabile doar pentru avioane

e

Utilizarea unui număr limitat de instrumente, urcare sau coborâre menţinută cu Rata 1 de
viraj spre cap compas ordonat, recuperarea din atitudini de zbor anormale — aplicabile doar
pentru avioane

SECŢIUNEA 3 — PROCEDURI PENTRU ZBORUL PE RUTĂ DUPĂ REGULI IFR
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a

Menţinerea direcţiei, inclusiv interpretarea indicaţiilor: de ex. NDB, VOR, RNAV

b

Utilizarea mijloacelor radio
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c

Zbor orizontal, controlul capului compas, altitudinii şi vitezei, alegerea regimurilor
motoarelor, tehnica de trimerare

d

Calarea altimetrelor

e

Calcularea şi corectarea ETA (zone de aşteptare - dacă sunt cerute)

f

Monitorizarea desfăşurării zborului, înregistrări de zbor, consumul de combustibil,
exploatarea sistemelor

g

Proceduri de protecţie la givraj ,simulate, dacă este necesar

h

Legătura cu ATC - conformare, proceduri R/T

SECŢIUNEA 4 — PROCEDURI DE APROPIERE DE PRECIZIE
a

Setarea şi verificarea mijloacelor de navigaţie, identificarea facilităţilor

b

Proceduri de sosire, calarea altimetrelor

c

Briefing-ul de apropiere şi de aterizare, inclusiv verificările de coborâre/apropiere/aterizare

d+

Proceduri de aşteptare

e

Conformarea cu procedura de apropiere publicată

f

Cronometrarea procedurii de apropiere

g

Controlul altitudinii, vitezei şi direcţiei (apropiere stabilizată)

h+

Procedura de ratare

i+

Procedura de întrerupere a apropierii/aterizării

j

Legătura cu ATC - conformare, proceduri R/T

SECŢIUNEA 5 — PROCEDURI DE APROPIERE NON-PRECIZIE
a

RO

Setarea şi verificarea mijloacelor de navigaţie, identificarea facilităţilor
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b

Proceduri de sosire, calarea altimetrelor

c

Briefing-ul de apropiere şi de aterizare, inclusiv verificările de coborâre/apropiere/aterizare

d+

Proceduri de aşteptare

e

Conformarea cu procedura de apropiere publicată

f

Cronometrarea procedurii de apropiere

g

Controlul altitudinii, vitezei şi direcţiei (apropiere stabilizată)

h+

Procedura de ratare

i+

Procedura de întrerupere a apropierii/aterizării

j

Legătura cu ATC - conformare, proceduri R/T

SECŢIUNEA 6 — ZBOR CU UN MOTOR NEFUNCŢIONAL (doar avioane multimotor)
a

Simularea cedării motorului după decolare sau în timpul ratării

b

Apropiere, ratare şi procedura de întrerupere a apropierii cu un motor nefuncţional

c

Apropiere şi tur aterizare cu un motor nefuncţional

d

Legătura cu ATC - conformare, proceduri R/T

*
+
°

Poate fi efectuat într-un FFS, FTD2/3 sau FNPT II.
Poate fi efectuat fie în Secţiunea 4, fie în Secţiunea 5.
Trebuie efectuat doar prin referinţă la instrumente.

Elicoptere
SECŢIUNEA 1 — PROCEDURI DE PLECARE
Folosirea listelor de verificări, abilităţilor de zbor, procedurilor anti-givraj şi de degivrare
etc. se aplică la toate secţiunile
a

RO

Utilizarea manualului de zbor (sau manualului echivalent), în special calculul
performanţelor elicopterului, a masei şi a centrajului
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b

Utilizarea documentelor Serviciilor de Trafic Aerian şi meteorologice

c

Pregătirea planului de zbor ATC, planului de zbor IFR

d

Inspecţia avionului înainte de zbor

e

Minimele meteorologice de operare

f

Rulajul/ Rulaj aerian în conformitate cu instrucţiunile ATC sau ale examinatorului

g

Proceduri, verificări şi briefing înainte de decolare

h

Trecerea la zborul instrumental

i

Proceduri instrumentale de plecare

SECŢIUNEA 2 — MANEVRE DE ZBOR
a

Controlul elicopterului numai după referinţe instrumentale, inclusiv:

b

Viraje în urcare şi coborâre cu menţinerea Ratei 1 de viraj

c

Recuperarea din atitudini de zbor anormale ale elicopterului, inclusiv menţinerea în viraj cu
înclinare de 30 grade şi viraje strânse în coborâre

SECŢIUNEA 3 — PROCEDURI PENTRU ZBORUL DE RUTĂ DUPĂ REGULI IFR

RO

a

Menţinerea direcţiei, inclusiv interpretarea indicaţiilor: de ex. NDB, VOR, RNAV

b

Utilizarea mijloacelor radio

c

Zbor orizontal, controlul capului compas, altitudinii şi vitezei, setarea regimurilor
motoarelor

d

Calarea altimetrelor

e

Calcularea şi corectarea ETA
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f

Monitorizarea desfăşurării zborului, înregistrări de zbor, consumul de combustibil,
exploatarea sistemelor

g

Proceduri de protecţie la givraj (simulate, dacă este necesar şi aplicabil)

h

Legătura cu ATC - conformare, proceduri R/T

SECŢIUNEA 4 — APROPIERE DE PRECIZIE
a

Setarea şi verificarea mijloacelor de navigaţie, identificarea facilităţilor

b

Proceduri de sosire, calarea altimetrelor

c

Briefing-ul de apropiere şi de aterizare, inclusiv verificările de coborâre/apropiere/aterizare

d*

Proceduri de aşteptare

e

Conformarea cu procedura de apropiere publicată

f

Cronometrarea procedurii de apropiere

g

Controlul altitudinii, vitezei şi direcţiei (apropiere stabilizată)

h*

Acţiunea de ratare

i*

Procedura de întrerupere a apropierii/aterizării

j

Legătura cu ATC - conformare, proceduri R/T

*

Poate fi efectuat fie în Secţiunea 4, fie în Secţiunea 5.

SECŢIUNEA 5 — APROPIERE NON-PRECIZIE

RO

a

Setarea şi verificarea mijloacelor de navigaţie, identificarea facilităţilor

b

Proceduri de sosire, calarea altimetrelor

c

Briefing-ul de apropiere şi de aterizare, inclusiv verificările de coborâre/apropiere/aterizare
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d*

Proceduri de aşteptare

e

Conformarea cu procedura de apropiere publicată

f

Cronometrarea procedurii de apropiere

g

Controlul altitudinii, vitezei şi direcţiei (apropiere stabilizată)

h*

Acţiunea de ratare

i*

Procedura de întrerupere a apropierii*/aterizării

j

Legătura cu ATC - conformare, proceduri R/T

*

Poate fi efectuat fie în Secţiunea 4, fie în Secţiunea 5.

SECŢIUNEA 6 — PROCEDURI ANORMALE ŞI DE URGENŢĂ
Această secţiune poate fi combinată cu secţiunile 1-5. Testul va avea în vedere controlul
elicopterului, identificarea motorului cedat, acţiuni imediate, acţiuni de urmărire şi verificări,
acurateţea zborului, în următoarele situaţii:
a

Simularea cedării unui motor după decolare şi în timpul apropierii* (la o altitudine de
siguranţă, dacă nu se efectuează într-un FFS sau FNPT II/III, FTD 2,3)
*Numai pentru elicoptere multimotor.

b

Cedarea sistemului de creştere a stabilităţii/sistemului hidraulic (dacă este cazul)

c

Panou redus de instrumente

d

Autorotaţie şi recuperare la o altitudine selectată

e

Apropiere manuală de precizie fără flight director*
Apropiere manuală de precizie folosind flight director*
*Doar unul dintre elemente va fi testat.

Dirijabile
SECŢIUNEA 1 — OPERAŢIUNI ÎNAINTE DE ZBOR ŞI PROCEDURI DE PLECARE

RO
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Folosirea listelor de verificări, abilităţilor de zbor, legătura cu ATC - conformare, proceduri R/T
se aplică în toate secţiunile
a

Utilizarea manualului de zbor (sau manualului echivalent), în special calculul
performanţelor avionului, a masei şi centrajului

b

Utilizarea documentelor Serviciilor de Trafic Aerian şi meteorologice

c

Pregătirea planului de zbor ATC, planului de zbor IFR

d

Inspecţia avionului înainte de zbor

e

Minimele meteorologice de operare

f

Briefing înainte de decolare, procedura de ridicare a ancorei, manevrare la sol

g

Decolare

h

Trecerea la zborul instrumental

i

Proceduri instrumentale de plecare, calarea altimetrelor

j

Legătura cu ATC - conformare, proceduri R/T

SECŢIUNEA 2 — MANEVRE DE ZBOR
a

Controlul dirijabilului numai după referinţe instrumentale:

b

Viraje în urcare şi coborâre cu menţinerea ratei de viraj

c

Recuperare din atitudini neobişnuite

d

Utilizarea unui panou redus de instrumente

SECŢIUNEA 3 — PROCEDURI PENTRU ZBORUL DE RUTĂ DUPĂ REGULI IFR

RO

a

Menţinerea direcţiei, inclusiv interpretarea indicaţiilor: de ex. NDB, VOR, RNAV

b

Utilizarea mijloacelor radio
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c

Zbor orizontal, controlul capului compas, altitudinii şi vitezei, alegerea regimurilor
motoarelor, tehnica de trimerare

d

Calarea altimetrelor

e

Calcularea şi corectarea ETA

f

Monitorizarea desfăşurării zborului, înregistrări de zbor, consumul de combustibil,
exploatarea sistemelor

g

Legătura cu ATC - conformare, proceduri R/T

SECŢIUNEA 4 — PROCEDURI DE APROPIERE DE PRECIZIE
a

Setarea şi verificarea mijloacelor de navigaţie, identificarea mijloacelor

b

Proceduri de sosire, calarea altimetrelor

c

Briefing-ul
de
apropiere
coborâre/apropiere/aterizare

d+

Proceduri de aşteptare

e

Conformarea cu procedura de apropiere publicată

f

Cronometrarea procedurii de apropiere

g

Apropiere stabilizată (controlul altitudinii, vitezei şi direcţiei)

h+

Procedura de ratare

i+

Procedura de întrerupere a apropierii/aterizării

j

Legătura cu ATC - conformare, proceduri R/T

şi

de

aterizare,

inclusiv

verificările

de

SECŢIUNEA 5 — PROCEDURI DE APROPIERE NON-PRECIZIE
a

RO

Setarea şi verificarea mijloacelor de navigaţie, identificarea facilităţilor
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b

Proceduri de sosire, calarea altimetrelor

c

Briefing-ul
de
apropiere
coborâre/apropiere/aterizare

d+

Proceduri de aşteptare

e

Conformarea cu procedura de apropiere publicată

f

Cronometrarea procedurii de apropiere

g

Apropiere stabilizată (controlul altitudinii, vitezei şi direcţiei)

h+

Procedura de ratare

i+

Procedura de întrerupere a apropierii/aterizării

j

Legătura cu ATC - conformare, proceduri R/T

şi

de

aterizare,

inclusiv

verificările

de

SECŢIUNEA 6 — ZBOR CU UN MOTOR NEFUNCŢIONAL
Această secţiune poate fi combinată cu secţiunile 1-5. Testul va avea în vedere controlul
dirijabilului, identificarea motorului cedat, acţiuni imediate, acţiuni de urmărire şi verificări,
acurateţea zborului, în următoarele situaţii:
a

Simularea cedării motorului după decolare sau în timpul ratării

b

Apropierea şi procedura de ratare cu un motor nefuncţional

c

Apropiere şi aterizare, procedura de ratare a apropierii cu un motor nefuncţional

d

Legătura cu ATC - conformare, proceduri R/T

+

RO

Poate fi efectuat fie în Secţiunea 4, fie în Secţiunea 5.
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APENDICELE 8
ACORDAREA DE CREDITE CU PRIVIRE LA COMPONENTA IR A
VERIFICĂRILOR COMPETENŢELOR PROFESIONALE PENTRU O
CALIFICARE DE CLASĂ SAU DE TIP
A.

Avioane

Se acordă credite numai în cazul în care titularului i se revalidează privilegiile IR pentru
avioane monomotor şi pentru avioane multimotor cu un singur pilot, după caz.
Dacă se efectuează o verificare a
competenţelor profesionale, inclusiv IR, iar
iar titularul deţine:

Creditul este valabil pentru componenta
IR în cadrul unei verificări a
competenţelor profesionale pentru:

o calificare validă de tip MP;
o calificare validă de tip pentru
avioane complexe de înaltă performanţă

calificarea de clasa SE * şi
de tip SE * şi
calificarea de clasă SP ME şi calificarea
de tip pentru avioane complexe de
performanţă redusă SP ME, numai
credite pentru secţiunea 3B a testului de
îndemânare pentru avioane complexe de
performanţă redusă cu un singur pilot, de
la apendicele 9 *

o calificare validă de tip pentru avioane
complexe de performanţă redusă SP ME,
operată de un singur pilot

o calificare validă de clasă SP ME * şi
o calificare validă de tip pentru avioane
complexe de performanţă redusă SP ME şi
o calificare validă de tip şi de clasă SE *

o calificare validă de tip pentru avioane
complexe de performanţă redusă SP ME,
limitată la operarea MP

a. o calificare validă de clasă SP ME * şi
b. o calificare validă de tip pentru avioane
complexe de performanţă redusă SP ME * şi
c. o calificare validă de tip şi de clasă SE *

o calificare validă de clasă SP ME,
operată de un singur pilot

o calificare validă de tip şi de clasă SE şi
clasa SP ME şi
o calificare validă de tip pentru avioane
complexe de performanţă redusă SP ME

o calificare validă de clasă SP ME,
limitată la operarea MP

o calificare validă de tip şi de clasă SE * şi
clasa SP ME * şi
o calificare validă de tip pentru avioane
complexe de performanţă redusă SP ME *

o calificare validă de clasă SP SE

o calificare validă de clasă şi de tip SE

o calificare validă de tip SP SE

o calificare validă de clasă şi de tip SE

* Cu condiţia ca, în intervalul precedent de 12 luni, solicitantul să fi participat la cel puţin trei
proceduri de plecare şi apropiere în condiţii IFR pe un avion de clasă sau de tip SP în operări
cu un singur pilot sau, pentru avioanele non complexe de performanţă redusă, solicitantul să fi
promovat secţiunea 6 a testului de îndemânare pentru avioane non complexe de performanţă
redusă cu un singur pilot executat numai după referinţe instrumentale în operări cu un singur
pilot.

RO
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B.

Elicoptere

Se acordă credite numai în cazul în care titularului i se revalidează privilegiile IR pentru
avioane monomotor şi pentru elicoptere multimotor cu un singur pilot, după caz.
Dacă se efectuează o verificare a
competenţelor profesionale, inclusiv IR,

Creditul este valabil pentru componenta IR în cadrul
unei verificări

iar titularul deţine:

a competenţelor profesionale pentru:

o calificare validă de tip MPH

o calificare validă de tip SE * şi
o calificare validă de tip SP ME *

o calificare validă de tip SP ME,

o calificare de tip SE,

operată de un singur pilot

o calificare validă de tip SP ME.

o calificare validă de tip SP ME,

o calificare de tip SE, *

limitată la operare multipilot

o calificare validă de tip SP ME. *

* Cu condiţia ca, în intervalul precedent de 12 luni, să se fi efectuat cel puţin trei proceduri de
plecare şi apropiere în condiţii IFR pe un elicopter de tip SP în operare SP.
APENDICELE 9
PREGĂTIRE, TEST DE ÎNDEMÂNARE ŞI VERIFICAREA COMPETENŢELOR
PROFESIONALE PENTRU MPL, ATPL, CALIFICĂRI DE TIP ŞI DE CLASĂ ŞI
VERIFICAREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE PENTRU IRS
A.

Generalităţi

1.

Un candidat la un test de îndemânare a participat la pregătire practică pe aeronave de
aceeaşi clasă sau tip ca şi cele care sunt folosite pentru testul de îndemânare.

2.

Nepromovarea tuturor secţiunilor testului din două încercări obligă la pregătire
suplimentară.

3.

Nu există un număr limită de încercări de promovare a testului de îndemânare.

CONŢINUTUL PREGĂTIRII, AL TESTULUI
COMPETENŢELOR PROFESIONALE

RO

DE

ÎNDEMÂNARE/VERIFICĂRII

4.

Cu excepţia cazului în care datele de evaluare ale caracteristicilor operaţionale, în
conformitate cu partea 21, prevăd altceva, programa de pregătire practică trebuie să
respecte dispoziţiile prezentului apendice. Programa se poate reduce la creditarea
pentru experienţa anterioară pe tipuri de aeronave similare, aşa cum prevăd datele
privind evaluarea caracteristicilor operaţionale în conformitate cu partea 21.

5.

Cu excepţia cazului testelor de îndemânare pentru eliberarea unei ATPL, aşa cum se
prevede prin datele de evaluare ale caracteristicilor operaţionale, în conformitate cu
partea 21 pentru tipul specific, se poate acorda credit pentru componentele testului de
îndemânare comune tuturor tipurilor sau variantelor pentru care pilotul este calificat.
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DESFĂŞURAREA TESTULUI/VERIFICĂRII
6.

Examinatorul poate opta pentru diferite scenarii ale testelor de îndemânare sau
verificărilor competenţelor profesionale cuprinzând operaţiuni relevante simulate
elaborate şi omologate de autoritatea competentă. Se folosesc simulatoarele de zbor
sau alte echipamente de pregătire, dacă sunt disponibile şi indiferent de locaţia
acestora, aşa cum se prevede prin prezenta parte. Durata testului/verificării este de
cel puţin:
(a)

120 de minute pentru MPL, ATPL, calificări de tip multipilot şi calificări de tip
pentru avioane complexe de înaltă performanţă cu un singur pilot; şi

(b)

60 de minute pentru IR şi calificări de tip sau de clasă cu un singur pilot.

7.

În timpul verificării competenţelor profesionale, examinatorul se asigură că titularul
calificării de clasă sau de tip îşi păstrează un nivel corespunzător de cunoştinţe
teoretice.

8.

În cazul în care solicitantul alege să încheie un test de îndemânare din motive
considerate inadecvate de către examinator, solicitantul susţine din nou testul de
îndemânare în întregime. Dacă testul se încheie din motive considerate inadecvate de
către examinator, cu ocazia unui zbor ulterior se testează exclusiv acele secţiuni în
cazul cărora nu s-a susţinut testul.

9.

La decizia examinatorului, orice manevră sau procedură din cadrul testului poate fi
repetată o singură dată de către solicitant. Examinatorul poate opri testul în orice
moment dacă se consideră că, pentru ca solicitantul să poată face dovada abilităţii de
zbor, este nevoie de o repetare integrală a testului.

10.

Un solicitant este obligat să zboare pe aeronavă dintr-o poziţie în care poate exercita
atribuţiile unui PIC sau copilot şi să susţină testul ca şi când niciun alt membru al
echipajului nu ar fi prezent, în condiţii cu un singur pilot. Responsabilitatea zborului
se împarte în conformitate cu reglementările naţionale.

11.

În timpul pregătirii înainte de zbor, solicitantul este obligat să determine regimul
motoarelor şi viteza. Solicitantul precizează pentru examinator verificările şi
sarcinile efectuate, inclusiv identificarea facilităţilor radio. Verificările se efectuează
în conformitate cu lista de verificări specifică aeronavei pe care se susţine testul şi,
dacă este cazul, cu conceptul MCC. Datele privind performanţa la decolare,
apropiere şi aterizare se calculează de către solicitant în conformitate cu manualul de
operare sau manualul de zbor al aeronavei utilizate. Înălţimile/altitudinile de decizie,
înălţimile/altitudinile minime de coborâre şi punctele pentru proceduri de întrerupere
a apropierii se stabilesc împreună cu examinatorul.

12.

Examinatorul nu se implică în operarea aeronavei, cu excepţia cazului în care
intervenţia este necesară din motive de siguranţă sau pentru evitarea întârzierilor
inacceptabile pentru restul traficului.

CERINŢE SPECIFICE PENTRU TESTUL DE ÎNDEMÂNARE/VERIFICAREA
COMPETENŢELOR PROFESIONALE PENTRU CALIFICĂRILE PENTRU AERONAVE
MULTIPILOT, PENTRU CALIFICĂRI DE TIP PENTRU AVIOANE CU UN SINGUR
PILOT, DACĂ PARTICIPĂ LA OPERAŢIUNI MULTIPILOT, PENTRU MPL ŞI ATPL
13.

RO

Testul de îndemânare pentru o aeronavă multipilot sau un avion cu un singur pilot
care participă la operaţiuni multipilot se efectuează în condiţii multiechipaj. Un alt
solicitant sau un alt pilot calificat care este titularul respectivei calificări poate
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funcţiona ca al doilea pilot. Dacă se foloseşte o aeronavă, al doilea pilot este
examinatorul sau un instructor.
14.

Solicitantul operează ca PF în timpul tuturor secţiunilor testului de îndemânare, cu
excepţia procedurilor anormale şi de urgenţă, care pot fi efectuate ca PF sau PNF, în
conformitate cu MCC. Candidatul la obţinerea unei calificări de tip pentru aeronave
multipilot sau ATPL demonstrează şi abilitatea de a acţiona ca PNF. Solicitantul
poate alege fie scaunul din stânga, fie scaunul din dreapta pentru testul de
îndemânare, dacă de pe scaunul ales se pot executa toate elementele.

15.

Următoarele aspecte se verifică strict de către examinator în cazul solicitanţilor unei
ATPL sau ai unei calificări de tip pentru aeronave multipilot sau pentru operări
multipilot pe un avion cu un singur pilot, care se extinde la sarcinile unui PIC,
indiferent dacă solicitantul acţionează sau nu ca PF sau PNF:
(a)

gestionarea cooperării în cadrul echipajului;

(b)

un control continuu
corespunzătoare; şi

(c)

stabilirea priorităţilor şi luarea deciziilor în conformitate cu aspectele privind
siguranţa şi reglementările aferente situaţiei operaţionale, inclusiv situaţiile de
urgenţă.

al

operării

aeronavei

printr-o

supraveghere

16.

Testul/verificarea se efectuează în condiţii IFR, în cazul în care este inclusă
calificarea IR, şi, pe cât posibil, se realizează într-un mediu de transport comercial
aerian simulat. Un element esenţial este capacitatea solicitantului de a planifica şi
desfăşura un zbor cu ajutorul informaţiilor obişnuite.

17.

În cazul în care un curs pentru o calificare de tip a inclus mai puţin de 2 ore de
pregătire practică pe aeronavă, testul de îndemânare se poate desfăşura pe un FFS şi
poate fi efectuat înainte de pregătirea practică pe aeronavă. În acest caz, un certificat
de absolvire a unui curs pentru calificare de tip, inclusiv pregătirea practică pe
aeronavă, se înaintează autorităţii competente înainte ca noua calificare de tip să fie
introdusă în licenţa solicitantului.

B

Cerinţe specifice pentru categoria avioane

NOTE DE PROMOVARE

RO

1.

În cazul avioanelor cu un singur pilot, cu excepţia avioanelor complexe de înaltă
performanţă cu un singur pilot, solicitantul promovează toate secţiunile testului de
îndemânare sau ale verificării competenţelor profesionale. În cazul în care o
componentă a secţiunii nu se promovează, întreaga secţiune este considerată
nepromovată. Respingerea la mai mult de o secţiune obligă candidatul să susţină din
nou testul sau verificarea în întregime. Orice solicitant care nu promovează o singură
secţiune repetă examenul doar pentru respectiva secţiune. Nepromovarea oricărei
secţiuni la reluarea testului, inclusiv a acelor secţiuni care au fost promovate într-o
încercare anterioară, obligă solicitantul să susţină din nou testul sau verificarea în
întregime. Pentru avioanele multimotor cu un singur pilot, trebuie promovată
secţiunea 6 a testului sau a verificării relevante, care se ocupă de zborul asimetric.

2.

În cazul avioanelor complexe de înaltă performanţă multipilot şi cu un singur pilot,
solicitantul promovează toate secţiunile testului de îndemânare sau ale verificării
competenţelor profesionale. Respingerea la mai mult de 5 componente obligă
candidatul să susţină din nou testul sau verificarea în întregime. Orice solicitant care
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nu promovează 5 sau mai puţine componente repetă examenul doar pentru
componentele nepromovate. Nepromovarea oricărei componente la repetarea
testului, inclusiv a acelor secţiuni care au fost promovate într-o încercare anterioară,
obligă solicitantul să susţină din nou testul sau verificarea în întregime. Secţiunea 6
nu face parte din testul de îndemânare ATPL sau MPL. Dacă solicitantul nu
promovează sau nu susţine examenul pentru secţiunea 6, calificarea de tip se
eliberează fără privilegiile CAT II sau CAT III. Pentru extinderea privilegiilor
calificării la CAT II sau CAT III, solicitantul promovează secţiunea 6 pe tipul de
aeronavă corespunzător.
TOLERANŢELE PROBELOR DE ZBOR
3.

4.

Solicitantul demonstrează capacitatea de a:
(a)

opera avionul în limitele sale operaţionale;

(b)

efectua toate manevrele cu uşurinţă şi precizie;

(c)

demonstra o bună judecată şi abilităţi de zbor;

(d)

folosi cunoştinţele aeronautice;

(e)

menţine controlul asupra aeronavei în orice moment, pentru ca reuşita
procedurilor şi a manevrelor de zbor să nu fie niciodată pusă sub semnul
întrebării;

(f)

înţelege şi aplica procedurile de coordonare în echipaj şi în caz de incapacitate,
dacă este cazul; şi

(g)

comunica eficient cu ceilalţi membri ai echipajului, dacă este cazul.

Se aplică următoarele limitări, corectate astfel încât să ţină cont de condiţiile
potrivnice şi de calităţile de manevrare şi performanţele avionului utilizat:
Înălţime
În general ±100 ft.
Începerea unei proceduri de ratare la o înălţime de decizie +
Înălţime/altitudine minimă de coborâre
+ 50 ft./-0 ft.

50

ft./-0

ft.

Drum magnetic
după mijloace de radionavigaţie
Apropiere de precizie

±5°

deviere jumătate de scală, direcţie şi pantă

Cap compas
cu toate motoarele în funcţiune
cu simularea cedării unui motor

±5°
±10°

Viteză
cu toate motoarele în funcţiune
cu simularea cedării unui motor

±5 noduri
+10 noduri/-5 noduri

CONŢINUTUL PREGĂTIRII, AL TESTULUI
COMPETENŢELOR PROFESIONALE
5.

ÎNDEMÂNARE/VERIFICĂRII

Avioane cu un singur pilot, cu excepţia avioanelor complexe de înaltă performanţă
(a)

RO

DE

Următoarele simboluri înseamnă:
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RO

P=

Pregătit ca PIC sau copilot, precum şi ca pilot la comenzi (PF) şi pilot
care nu operează la comenzi (PNF) X=
pentru acest exerciţiu se
folosesc simulatoare de zbor, dacă este posibil, în caz contrar, pentru
această manevră sau procedură se foloseşte un avion.

P#= Pregătirea se completează cu inspecţia avionului sub supraveghere
(b)

Pregătirea practică se desfăşoară cel puţin la nivelul echipamentului de
pregătire prezentat ca (P) sau se poate desfăşura pe orice echipament de
pregătire de nivel superior indicat de săgeată (---->)
Pentru desemnarea echipamentului de pregătire folosit se folosesc următoarele
abrevieri:
A

=Avion

FFS =Simulator de zbor
FTD =Echipament de pregătire pentru zbor (inclusiv FNPT II pentru
calificarea de clasă ME)
(c)

Elementele cu asterisc (*) din secţiunea 3B şi, pentru multimotor, secţiunea 6,
se execută numai după referinţe instrumentale, dacă în testul de
îndemânare/verificarea
competenţelor
profesionale
este
inclusă
revalidarea/reînnoirea unei IR. Dacă elementele cu asterisc (*) nu se execută
numai după referinţe instrumentale în timpul testului de îndemânare sau al
verificării competenţelor profesionale, precum şi dacă nu există credite pentru
privilegiile IR, calificarea de clasă sau de tip se limitează exclusiv la VFR.

(d)

Secţiunea 3A se efectuează pentru revalidarea unei calificări de tip sau de clasă
multimotor, numai VFR, caz în care cele 10 segmente de rută necesare ca
experienţă în ultimele 12 luni nu au fost efectuate. Secţiunea 3A nu este
necesară, dacă se efectuează secţiunea 3B.

(e)

Dacă în coloana de validare a testului de îndemânare sau a verificării
competenţelor profesionale apare litera „M”,acest lucru arată caracterul
obligatoriu al exerciţiului sau o alegere între mai multe exerciţii.

(f)

Pentru pregătirea practică pentru calificările de tip sau cele de clasă multimotor
se foloseşte un FFS sau un FNPT II dacă acestea fac parte dintr-un curs
omologat pentru calificare de clasă sau de tip. Următoarele precizări se aplică
pentru aprobarea cursului:
(i)

calificarea FFS sau FNPT II, aşa cum se prevede în partea OR;

(ii)

calificările instructorilor;

(iii) numărul de ore de pe FFS sau FNPT II asigurate în cadrul cursului; şi
(iv) calificările şi experienţa anterioară pe tipuri similare cu cele ale pilotului
aflat în pregătire.
(g)

RO

Dacă testul de îndemânare sau verificarea competenţelor profesionale se
efectuează în operări multipilot, calificarea de tip se limitează la operările
multipilot.
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RO

AVIOANE CU UN SINGUR PILOT,
CU EXCEPŢIA AVIOANELOR
PREGĂTIRE PRACTICĂ
COMPLEXE
DE
ÎNALTĂ
PERFORMANŢĂ

Manevre/Proceduri

FTD

FFS

A

TEST
DE
ÎNDEMÎNARE/VERI
FICARE
PENTRU
CALIFICAREA DE
CLASĂ SAU DE TIP

Iniţialele
Verificat
instructoru
lui
la
încheierea FFS
A
instruirii

Iniţialele
examinatorul
ui
la
încheierea
testului

SECŢIUNEA 1
1

Proceduri de plecare

1.1

Proceduri înainte de zbor,
incluzând:
Documentaţia
Determinarea masei şi centrajului
Briefing meteo
NOTAM

1.2

Verificări înainte de pornire

1.2.
1

Pe exterior

1.2.
2

Pe interior

1.3

1.4

1.5

RO

P#

P

P

M

P----> ---->

---->

M

P--->

---->

M

Verificări înainte de decolare:
Încălzirea motoarelor (dacă este P----> ---->
cazul)

---->

M

Pornirea
Normală
Defecţiuni

motorului:

Rulare
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RO

AVIOANE CU UN SINGUR PILOT,
CU EXCEPŢIA AVIOANELOR
PREGĂTIRE PRACTICĂ
COMPLEXE
DE
ÎNALTĂ
PERFORMANŢĂ

Manevre/Proceduri

FTD

1.6

Procedura
de
decolare:
Normală cu configuraţia din
manual a flapsurilor
Cu vânt lateral (în cazul în care
condiţiile permit)

1.7

1.8

Procedura
de
Vx/Vy
Viraj
pe
Menţinere nivel

FFS

A

P--->

---->

P--->

---->

TEST
DE
ÎNDEMÎNARE/VERI
FICARE
PENTRU
CALIFICAREA DE
CLASĂ SAU DE TIP

Iniţialele
Verificat
instructoru
lui
la
încheierea FFS
A
instruirii

Iniţialele
examinatorul
ui
la
încheierea
testului

urcare:
cap

M

Legătura cu ATC - conformare,
proceduri R/T

SECŢIUNEA 2

RO

2

Lucru aerian (VMC)

2.1

Urcare la nivel la viteze diferite,
incluzând zborul la viteză minimă
critică, cu şi fără flaps (incluzând
apropiere de VMCA, după caz)

P--->

---->

2.2

Viraje strânse (360º, stânga şi
dreapta, cu înclinare de 45º).

P--->

---->
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M

RO

AVIOANE CU UN SINGUR PILOT,
CU EXCEPŢIA AVIOANELOR
PREGĂTIRE PRACTICĂ
COMPLEXE
DE
ÎNALTĂ
PERFORMANŢĂ

Manevre/Proceduri

FTD

2.3

TEST
DE
ÎNDEMÎNARE/VERI
FICARE
PENTRU
CALIFICAREA DE
CLASĂ SAU DE TIP

Iniţialele
Verificat
instructoru
lui
la
încheierea FFS
A
instruirii

FFS

A

P--->

---->

M

P--->

---->

M

Iniţialele
examinatorul
ui
la
încheierea
testului

Angajare şi recuperare
(i)

Cu tren şi flaps escamotat

(ii)
Apropiere de angajare în
coborâre în timpul virajului cu
configuraţie de apropiere pentru
aterizare şi putere
(iii) Apropiere de angajare în
configuraţie de aterizare şi putere
(iv)
Apropiere de angajare la
urcare în timpul virajului cu flaps
pentru decolare şi putere (numai
pentru avion monomotor)
2.4

2.5

Manevrarea avionului cu pilotul
automat şi Flight Director (poate
fi efectuat în Secţiunea 3), dacă
este posibil
Legătura cu ATC - conformare,
proceduri R/T

SECŢIUNEA 3A
3A

Proceduri VFR pe rută
[vezi B.5 (c) şi (d)]

RO

3A.
1

Planul de zbor, navigaţie estimată
şi citirea hărţilor

3A.
2

Menţinerea altitudinii, capului şi
vitezei
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RO

AVIOANE CU UN SINGUR PILOT,
CU EXCEPŢIA AVIOANELOR
PREGĂTIRE PRACTICĂ
COMPLEXE
DE
ÎNALTĂ
PERFORMANŢĂ

Manevre/Proceduri

FTD

TEST
DE
ÎNDEMÎNARE/VERI
FICARE
PENTRU
CALIFICAREA DE
CLASĂ SAU DE TIP

Iniţialele
Verificat
instructoru
lui
la
încheierea FFS
A
instruirii

FFS

A

Zbor instrumental
3B.1
Procedura de plecare IFR
*

P--->

---->

M

3B.2
Zbor IFR pe rută
*

P--->

---->

M

3B.3
Proceduri de aşteptare
*

P--->

---->

M

3B.4 Procedură ILS la DH/A 200 (60
*
m) sau la minimă (pilotul
automat poate fi folosit la
interceptarea pantei)

P--->

---->

M

3A.
3

Orientarea, estimarea şi revizuirea
ETA

3A.
4

Folosirea
mijloacelor
radionavigaţie (după caz)

3A.
5

Management de zbor (jurnal bord,
verificări de rutină incluzând
carburant, sisteme şi givraj)

3A.
6

Legătura cu ATC - conformare,
proceduri R/T

Iniţialele
examinatorul
ui
la
încheierea
testului

de

SECŢIUNEA 3B
3B

RO
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RO

AVIOANE CU UN SINGUR PILOT,
CU EXCEPŢIA AVIOANELOR
PREGĂTIRE PRACTICĂ
COMPLEXE
DE
ÎNALTĂ
PERFORMANŢĂ

Manevre/Proceduri

FTD

3B.5 Proceduri
*
nonprecizie
MAP

de
spre

apropiere
MDH/A şi

TEST
DE
ÎNDEMÎNARE/VERI
FICARE
PENTRU
CALIFICAREA DE
CLASĂ SAU DE TIP

Iniţialele
Verificat
instructoru
lui
la
încheierea FFS
A
instruirii

FFS

A

P--->

---->

M

---->

M

3B.6 Exerciţii de zbor incluzând
*
defecţiuni simulate ale busolei şi
altimetrului:
P----> ---->
viraje cu rată 1,

Iniţialele
examinatorul
ui
la
încheierea
testului

recuperări din atitudini anormale
3B.7 Defecţiuni ale indicatorului de
P----> ---->
*
direcţie sau pantă

---->

3B.8 Legătura cu ATC - conformare,
*
proceduri R/T
Lăsat liber intenţionat
SECŢIUNEA 4
4
4.1

RO

Sosiri şi aterizări
Proceduri de sosire la aerodrom

P--->

---->

M

4.2

Aterizare normală

P--->

---->

M

4.3

Aterizare fără flaps

P--->

---->

M
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RO

AVIOANE CU UN SINGUR PILOT,
CU EXCEPŢIA AVIOANELOR
PREGĂTIRE PRACTICĂ
COMPLEXE
DE
ÎNALTĂ
PERFORMANŢĂ

Manevre/Proceduri

FTD

FFS

A

4.4

Aterizare cu vânt lateral (în cazul
în care condiţiile permit)

P--->

---->

4.5

Apropiere şi aterizare, cu motorul
la ralanti, de la o altitudine de
max. 2 000 deasupra pistei
(numai
pentru
avioane
monomotor)

P--->

---->

4.6

Ratarea de la înălţime minimă

P--->

---->

4.7

Ratarea pe timp de noapte şi
P----> ---->
aterizarea (după caz)

---->

4.8

Legătura cu ATC - conformare,
proceduri R/T

TEST
DE
ÎNDEMÎNARE/VERI
FICARE
PENTRU
CALIFICAREA DE
CLASĂ SAU DE TIP

Iniţialele
Verificat
instructoru
lui
la
încheierea FFS
A
instruirii

Iniţialele
examinatorul
ui
la
încheierea
testului

M

SECŢIUNEA 5

RO

5

Proceduri anormale şi de urgenţă
(această secţiune poate fi
combinată cu secţiunile 1-4)

5.1

Întreruperea decolării la o viteză
acceptabilă

5,2

Simularea defectării motorului
după decolare (numai avioane
monomotor)

P--->
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---->

M

P

M

RO

AVIOANE CU UN SINGUR PILOT,
CU EXCEPŢIA AVIOANELOR
PREGĂTIRE PRACTICĂ
COMPLEXE
DE
ÎNALTĂ
PERFORMANŢĂ

Manevre/Proceduri

FTD

5.3

5.4

FFS

Simularea aterizării forţate, fără
putere
(numai
avioane
monomotor)
Simularea
urgenţă:
(i)

procedurilor

A

P

TEST
DE
ÎNDEMÎNARE/VERI
FICARE
PENTRU
CALIFICAREA DE
CLASĂ SAU DE TIP

Iniţialele
Verificat
instructoru
lui
la
încheierea FFS
A
instruirii

Iniţialele
examinatorul
ui
la
încheierea
testului

M

de

foc sau fum în zbor,

P----> ---->

---->

Oprirea şi repornirea motorului
(numai pentru test de îndemânare
P----> ---->
ME) (la o altitudine de siguranţă
dacă se execută pe o aeronavă)

---->

(ii)
funcţionarea anormală a
sistemelor, după caz
5.5

5.6

Legătura cu ATC - conformare,
proceduri R/T

SECŢIUNEA 6
6

Simularea zborului asimetric

6.1* (Această secţiune poate
combinată cu secţiunile 1-5)

fi

Simularea defectării motorului în P---->
timpul decolării (la altitudine de
siguranţă, cu excepţia efectuării
în FFS sau FNPT II)
6.2* Apropiere în zbor asimetric şi
P---->
ratare

RO
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---->

-->X

M

---->

---->

M

RO

AVIOANE CU UN SINGUR PILOT,
CU EXCEPŢIA AVIOANELOR
PREGĂTIRE PRACTICĂ
COMPLEXE
DE
ÎNALTĂ
PERFORMANŢĂ

Manevre/Proceduri

FTD

6.3* Apropiere în zbor asimetric şi
P---->
aterizare cu oprire completă
6.4

6.

FFS

A

---->

---->

TEST
DE
ÎNDEMÎNARE/VERI
FICARE
PENTRU
CALIFICAREA DE
CLASĂ SAU DE TIP

Iniţialele
Verificat
instructoru
lui
la
încheierea FFS
A
instruirii

Iniţialele
examinatorul
ui
la
încheierea
testului

M

Legătura cu ATC - conformare,
proceduri R/T
Avioane multipilot şi avioane complexe de înaltă performanţă cu un singur pilot
(a)

Următoarele simboluri înseamnă:
P=

Pregătit ca PIC sau copilot şi ca PF şi PNF pentru eliberarea unei
calificări de tip, după caz.

X=

Pentru acest exerciţiu se folosesc simulatoare, dacă sunt disponibile; în
caz contrar, pentru această manevră sau procedură se foloseşte o
aeronavă.

P#= Pregătirea se completează cu inspecţia avionului sub supraveghere.
(b)

Pregătirea practică se desfăşoară cel puţin la nivelul echipamentului de
pregătire prezentat ca (P) sau se poate desfăşura pe orice echipament de
pregătire de nivel superior indicat de săgeata (---->)
Pentru desemnarea echipamentului de pregătire folosit se folosesc următoarele
abrevieri:
A

=Avion

FFS =Simulator de zbor
FTD =Echipament de pregătire pentru zbor
OTD =Alte echipamente de pregătire pentru zbor

RO

(c)

Elementele cu asterisc (*) se efectuează numai după referinţe instrumentale.
Dacă această condiţie nu este îndeplinită în timpul testului de îndemânare sau
al verificării competenţelor profesionale, calificarea de tip se limitează exclusiv
la VFR.

(d)

Dacă în coloana de validarea a testului de îndemânare sau a verificării
competenţelor profesionale apare litera „M”, acest lucru arată caracterul
obligatoriu al exerciţiului.
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RO

(e)

Se foloseşte un FFS pentru pregătirea practică şi testare dacă FFS este parte a
unui curs pentru calificarea de tip omologat. Următoarele precizări se aplică
pentru aprobarea cursului:
(i)

calificarea FFS sau FNPT II;

(ii)

calificările instructorilor;

(iii) numărul de ore de pe FFS sau FNPT II asigurate în cadrul cursului; şi
(iv) calificările şi experienţa anterioară pe tipuri similare cu cele ale pilotului
aflat în pregătire.

RO

(f)

Manevrele şi procedurile includ MCC pentru avioane multipilot şi pentru
avioane complexe de înaltă performanţă cu un singur pilot în operări multipilot.

(g)

Manevrele şi procedurile se desfăşoară ca pilot unic pentru avioane complexe
de înaltă performanţă cu un singur pilot în operări cu un singur pilot.

(h)

În cazul avioanelor complexe de înaltă performanţă cu un singur pilot, dacă
testul de îndemânare sau verificarea competenţelor profesionale se efectuează
în operări multipilot, calificarea de tip se limitează la operările multipilot. Dacă
se au în vedere privilegiile cu un singur pilot, trebuie efectuate suplimentar ca
pilot unic manevrele/procedurile de la 2.5, 3.9.3.4, 4.3, 5.5 şi cel puţin o
manevră/procedură de la secţiunea 3.4.
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TEST
DE
ÎNDEMÂNARE/V
ERIF. PENTRU
CALIFICARE DE
TIP /ATPL/MPL

AVIOANE MULTIPILOT ŞI
AVIOANE COMPLEXE DE
PREGĂTIRE PRACTICĂ
ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ
CU UN SINGUR PILOT

Manevre/Proceduri

OTD

FTD

FFS

A

Iniţialele
instructoru
lui
la
încheierea
instruirii

Verific Iniţialele
at
examinator
ului
la
încheierea
FFS
testului
A

SECŢIUNEA 1
1

Pregătirea zborului

1.1
Calcularea
performanţelor

P

1.2
Inspecţia vizuală a
exteriorului
avionului;
P#
localizarea
fiecărei
componente, scopul inspecţiei
1.3
Inspecţia
pilotaj

de

----->

----->

1.4
Folosirea checklist-ului
înaintea pornirii motoarelor,
procedurile
de
plecare,
P----verificarea
echipamentului
----->
>
radio şi de navigaţie, selectarea
şi setarea frecvenţelor de
comunicaţie

----->

----->

1.5
Rulajul în conformitate
cu instrucţiunile ATC /
instructorului

P---->

----->

----->

----->

1.6
Verificări
decolării

RO

cabinei

P

înaintea

P---->

P---->
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M

M

RO

TEST
DE
ÎNDEMÂNARE/V
ERIF. PENTRU
CALIFICARE DE
TIP /ATPL/MPL

AVIOANE MULTIPILOT ŞI
AVIOANE COMPLEXE DE
PREGĂTIRE PRACTICĂ
ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ
CU UN SINGUR PILOT

Manevre/Proceduri

OTD

FTD

FFS

A

P---->

----->

2.2* Decolarea
instrumentală;
trecerea
la
zborul instrumental este cerută
în timpul rotirii sau imediat
după desprinderea de pistă

P---->

----->

2.3

P---->

----->

P---->

----->

P---->

----->

Iniţialele
instructoru
lui
la
încheierea
instruirii

Verific Iniţialele
at
examinator
ului
la
încheierea
FFS
testului
A

SECŢIUNEA 2
2

Decolări

2.1
Decolări normale cu
diferite
configuraţii
ale
flapsurilor, inclusiv decolarea
rapidă

Decolare cu vânt lateral

2.4
Decolare
la
maximă de decolare

masa

(reală sau simulată)
2.5
Decolare cu simularea
cedării unui motor:
2.5.1* imediat după atingerea
vitezei V2

RO
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RO

TEST
DE
ÎNDEMÂNARE/V
ERIF. PENTRU
CALIFICARE DE
TIP /ATPL/MPL

AVIOANE MULTIPILOT ŞI
AVIOANE COMPLEXE DE
PREGĂTIRE PRACTICĂ
ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ
CU UN SINGUR PILOT

Manevre/Proceduri

OTD

FTD

FFS

A

2.5.2* între V1 şi V2

P

X

2.6
Întreruperea decolării la
o viteză acceptabilă înaintea
atingerii vitezei V1

P---->

---->X

Iniţialele
instructoru
lui
la
încheierea
instruirii

Verific Iniţialele
at
examinator
ului
la
încheierea
FFS
testului
A

(Pentru avioanele care nu sunt
certificate ca avioane de
transport sau ca avioane
„commuter”, cedarea motorului
nu va fi simulată decât după ce
se atinge înălţimea de 500 ft.
deasupra
capătului
pistei.
Pentru avioanele care au
aceleaşi
performanţe
ca
avioanele din categoria de
transport, în privinţa masei de
decolare
şi
altitudinii
densimetrice instructorul poate
simula cedarea unui motor la
scurt timp după atingerea
vitezei V2)
M
Doar
FFS

M

SECŢIUNEA 3
3
zbor

Manevre şi proceduri de

3.1
Viraje
spoilere

RO

cu

şi

fără

P---->
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TEST
DE
ÎNDEMÂNARE/V
ERIF. PENTRU
CALIFICARE DE
TIP /ATPL/MPL

AVIOANE MULTIPILOT ŞI
AVIOANE COMPLEXE DE
PREGĂTIRE PRACTICĂ
ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ
CU UN SINGUR PILOT

Manevre/Proceduri

OTD

FTD

FFS

A

P---->

---->X
Nu

Iniţialele
instructoru
lui
la
încheierea
instruirii

Verific Iniţialele
at
examinator
ului
la
încheierea
FFS
testului
A

se poate
3.2
Buffet
Mach
la
atingerea numărului Mach
critic şi alte caracteristici de
zbor specifice avionului (ex.
ruliu olandez).

folosi
o
aeronav
ă
pentru
acest
exerciţiu

3.3
Operarea normală a
P----sistemelor şi comenzilor de pe
----->
>
panoul „engineer”

----->

----->

Operarea normală şi anormală
a următoarelor sisteme:

3.4.0 Motorul
elicea)

RO

(după

M

caz P--------->
>

174

----->

Un minim
obligatoriu
de
3
exerciţii
anormale
vor
fi
selectate
de la 3.4.0
–
3.4.14
inclusiv

----->

RO

TEST
DE
ÎNDEMÂNARE/V
ERIF. PENTRU
CALIFICARE DE
TIP /ATPL/MPL

AVIOANE MULTIPILOT ŞI
AVIOANE COMPLEXE DE
PREGĂTIRE PRACTICĂ
ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ
CU UN SINGUR PILOT

Manevre/Proceduri

OTD

FFS

A

P--------->
>

----->

----->

3.4.2 Sistemul Pitot/static

P--------->
>

----->

----->

3.4.3 Sistemul de combustibil

P--------->
>

----->

----->

3.4.4 Sistemul electric

P--------->
>

----->

----->

3.4.5 Sistemul hidraulic

P--------->
>

----->

----->

3.4.6 Comenzile de zbor şi P--------->
sistemul de trimerare
>

----->

----->

3.4.7 Sistemul anti-givraj şi
P----de degivrare, sistemul de
----->
>
încălzire a geamului

----->

----->

3.4.1 Presurizarea şi
condiţionarea

FTD

Iniţialele
instructoru
lui
la
încheierea
instruirii

Verific Iniţialele
at
examinator
ului
la
încheierea
FFS
testului
A

M
(Doar
3.4.8 Pilotul
director

RO

automat/Flight P--------->
>

175

----->

----->

pentru
avioan
e cu un
singur
pilot)

RO

TEST
DE
ÎNDEMÂNARE/V
ERIF. PENTRU
CALIFICARE DE
TIP /ATPL/MPL

AVIOANE MULTIPILOT ŞI
AVIOANE COMPLEXE DE
PREGĂTIRE PRACTICĂ
ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ
CU UN SINGUR PILOT

Manevre/Proceduri

OTD

FFS

A

3.4.9 Dispozitivele
de
avertizare a angajării sau
P----dispozitivele de evitare a
----->
>
angajării şi sistemele de
creştere a stabilităţii

----->

----->

3.4.10 Sistemul de avertizare a
apropierii periculoase de sol,
radarul meteo, radio-altimetrul,
transponderul

P---->

----->

----->

3.4.11 Echipamente radio,
echipamente de navigaţie, P--------->
instrumente de bord, sistemul >
de management a zborului

----->

----->

3.4.12 Trenul de aterizare şi P--------->
sistemul de frânare
>

----->

----->

P--------->
>

----->

----->

3.4.14 Sursa de alimentare P--------->
auxiliară
>

----->

----->

3.4.13 Sistemul de flaps şi slats

FTD

Iniţialele
instructoru
lui
la
încheierea
instruirii

Verific Iniţialele
at
examinator
ului
la
încheierea
FFS
testului
A

Lăsat liber intenţionat

RO

176

RO

TEST
DE
ÎNDEMÂNARE/V
ERIF. PENTRU
CALIFICARE DE
TIP /ATPL/MPL

AVIOANE MULTIPILOT ŞI
AVIOANE COMPLEXE DE
PREGĂTIRE PRACTICĂ
ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ
CU UN SINGUR PILOT

Manevre/Proceduri

OTD

FTD

FFS

A

3.6
Proceduri anormale şi
de urgenţă:

P---->

----->

----->

3.6.2 Controlul şi evacuarea
fumului

P---->

----->

----->

3.6.3 Cedarea
motorului,
oprirea şi pornirea motorului la
o înălţime de siguranţă

P---->

----->

----->

3.6.4 Largare
(simulare)

P---->

----->

----->

P

X

3.6.5 Vânt de forfecare la
decolare/aterizare

RO

Verific Iniţialele
at
examinator
ului
la
încheierea
FFS
testului
A

M

3.6.1 Simulări de incendiu
ex.: motor, APU, cabină,
compartiment cargo, cabina de
conducere, aripă şi sistemul
electric, incluzând evacuarea
avionului

combustibil

Iniţialele
instructoru
lui
la
încheierea
instruirii

177

Un minim
obligatoriu
de
3
exerciţii
anormale
vor
fi
selectate
de la 3.6.1
până
la
3.6.9
inclusiv

Exclus
iv
FFS

RO

TEST
DE
ÎNDEMÂNARE/V
ERIF. PENTRU
CALIFICARE DE
TIP /ATPL/MPL

AVIOANE MULTIPILOT ŞI
AVIOANE COMPLEXE DE
PREGĂTIRE PRACTICĂ
ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ
CU UN SINGUR PILOT

Manevre/Proceduri

OTD

FTD

FFS

A

P---->

----->

P---->

----->

----->

P---->

----->

----->

3.6.6 Depresurizarea simulată
a cabinei/coborâre de urgenţă
3.6.7 Incapacitatea
membru al echipajului

unui

3.6.8 Alte
proceduri
de
urgenţă
aşa
cum
sunt
prezentate în Manualul de zbor
al avionului

Iniţialele
instructoru
lui
la
încheierea
instruirii

Verific Iniţialele
at
examinator
ului
la
încheierea
FFS
testului
A

Nu
se poate
3.6.9 Eveniment ACAS

P--------->
>

----->

folosi
o

Exclus
iv
FFS

aeronav
ă
3.7
Viraje strânse de 180°
şi 360°, la stânga şi la dreapta,
cu înclinare de 45°

RO

P---->

178

----->

----->

RO

TEST
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ÎNDEMÂNARE/V
ERIF. PENTRU
CALIFICARE DE
TIP /ATPL/MPL

AVIOANE MULTIPILOT ŞI
AVIOANE COMPLEXE DE
PREGĂTIRE PRACTICĂ
ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ
CU UN SINGUR PILOT

Manevre/Proceduri

OTD

FFS

A

3.8
Recunoaşterea promptă
şi
luarea
contramăsurilor
necesare în cazul vitezei de
angajare la apropiere (până la
activarea dispozitivului de
avertizare a angajării) în
configuraţie
de
decolare
(flapsurile în configuraţie de
decolare), în configuraţie de
zbor de croazieră şi în
configuraţia
de
aterizare
(flapsurile în poziţia de
aterizare, trenul scos)

P---->

----->

3.8.1 Recuperare din angajare
totală sau după activarea
dispozitivului de avertizare a
angajării în configuraţia de
urcare,
croazieră
şi
de
apropiere

P

X

3.9
Proceduri
instrumental

RO

de

FTD

Iniţialele
instructoru
lui
la
încheierea
instruirii

Verific Iniţialele
at
examinator
ului
la
încheierea
FFS
testului
A

zbor

3.9.1* Respectarea rutelor de
plecare şi sosire şi a
instrucţiunilor ATC

P---->

----->

----->

3.9.2* Proceduri de aşteptare

P---->

----->

----->

179

M

RO

TEST
DE
ÎNDEMÂNARE/V
ERIF. PENTRU
CALIFICARE DE
TIP /ATPL/MPL

AVIOANE MULTIPILOT ŞI
AVIOANE COMPLEXE DE
PREGĂTIRE PRACTICĂ
ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ
CU UN SINGUR PILOT

Manevre/Proceduri

OTD

FTD

FFS

A

Iniţialele
instructoru
lui
la
încheierea
instruirii

Verific Iniţialele
at
examinator
ului
la
încheierea
FFS
testului
A

3.9.3* Apropieri ILS până la o
înălţime de decizie nu mai
mică de 60 m (200 ft.)
M
3.9.3.1* manual, fără flight
director

P---->

----->

3.9.3.2*
director

flight

P---->

----->

3.9.3.3* automat, cu pilotul
automat

P---->

----->

P---->

----->

manual,

cu

(test
de
îndem
ânare)

3.9.3.4*
manual, cu simularea unui
motor inoperant; cedarea unui
motor trebuie simulată pe
perioada apropierii finale,
înaintea depăşirii OM până la
atingerea pistei sau pe durata
procedurii complete de ratare

M

Pentru avioanele care nu au
fost certificate ca avioane de
transport (JAR/FAR 25) sau ca
avioane commuter (SFAR 23),
apropierea
în
condiţiile
simulării cedării unui motor şi
procedura de ratare va fi

RO

180

RO
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DE
ÎNDEMÂNARE/V
ERIF. PENTRU
CALIFICARE DE
TIP /ATPL/MPL

AVIOANE MULTIPILOT ŞI
AVIOANE COMPLEXE DE
PREGĂTIRE PRACTICĂ
ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ
CU UN SINGUR PILOT

Manevre/Proceduri

OTD

FTD

FFS

A

P*-->

----->

Iniţialele
instructoru
lui
la
încheierea
instruirii

Verific Iniţialele
at
examinator
ului
la
încheierea
FFS
testului
A

executată
împreună
cu
apropierea de non-precizie aşa
cum este prezentat în 3.9.4.
Procedura de ratare va fi
iniţiată în momentul atingerii
înălţimii
de
obstacolare
publicată (OCH/A), dar nu mai
târziu de atingerea unei
înălţimi/altitudini de coborâre
(MDH/A) de 500 ft. deasupra
pragului
pistei.
Pentru
avioanele care au aceleaşi
performanţe ca avioanele din
categoria
de
transport
referitoare la masa de decolare
şi altitudine densimetrică,
instructorul
poate
simula
cedarea
unui
motor
în
conformitate cu 3.9.3.4
3.9.4* Apropiere non-precizie
până la MDH/A

RO

181

M

RO
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DE
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ERIF. PENTRU
CALIFICARE DE
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AVIOANE MULTIPILOT ŞI
AVIOANE COMPLEXE DE
PREGĂTIRE PRACTICĂ
ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ
CU UN SINGUR PILOT

Manevre/Proceduri

OTD

FTD

FFS

A

P*-->

----->

P*-->

----->

Iniţialele
instructoru
lui
la
încheierea
instruirii

Verific Iniţialele
at
examinator
ului
la
încheierea
FFS
testului
A

3.9.5 Apropiere în „circling”
în următoarele condiţii:
(a)* apropiere
până
la
altitudinea
minimă
de
apropiere în „circling” pentru
aerodromul în cauză, în
conformitate cu facilităţile
locale
de
apropiere
instrumentală, în condiţii de
zbor simulat;
urmată de:
(b)
apropiere în „circling”
până la o altă pistă poziţionată
la cel puţin 90° faţă de axul
apropierii finale folosit la
punctul (a), la altitudinea
minimă
autorizată
pentru
apropierea în „circling”.
Notă: dacă (a) şi (b) nu sunt
posibile din motive ATC, poate
fi simulat un exerciţiu în
condiţii de vizibilitate redusă.
SECŢIUNEA 4
4
Proceduri
apropiere întreruptă

pentru

4.1
Procedura de ratare cu
toate motoarele operante* după
o apropiere ILS la atingerea
înălţimii de decizie

RO

182

RO

TEST
DE
ÎNDEMÂNARE/V
ERIF. PENTRU
CALIFICARE DE
TIP /ATPL/MPL

AVIOANE MULTIPILOT ŞI
AVIOANE COMPLEXE DE
PREGĂTIRE PRACTICĂ
ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ
CU UN SINGUR PILOT

Manevre/Proceduri

OTD

4.2
Alte
proceduri
întrerupere a apropierii

FTD

de

FFS

A

P*-->

----->

4.3* Procedura manuală de
ratare cu simularea cedării
motorului după o apropiere
instrumentală la atingerea
înălţimii de decizie DH, MDH
sau MAPt

P*-------->
->

4.4
Întreruperea aterizării la
15 m (50 ft.) deasupra
capătului pistei şi ratarea

P---->

Iniţialele
instructoru
lui
la
încheierea
instruirii

Verific Iniţialele
at
examinator
ului
la
încheierea
FFS
testului
A

M

----->

SECŢIUNEA 5
5

Aterizări

5.1
Aterizări normale* de
asemenea după o apropiere ILS
cu tranziţie la zbor la vedere, la
atingerea DH

P

Pentru
acest
exerciţiu
P----nu
se
>
foloseşte
o
aeronavă

5.2
Aterizare cu simularea
blocării
stabilizatorului
orizontal în orice poziţie outof-trim

RO

183

RO

TEST
DE
ÎNDEMÂNARE/V
ERIF. PENTRU
CALIFICARE DE
TIP /ATPL/MPL

AVIOANE MULTIPILOT ŞI
AVIOANE COMPLEXE DE
PREGĂTIRE PRACTICĂ
ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ
CU UN SINGUR PILOT

Manevre/Proceduri

OTD

FTD

Iniţialele
instructoru
lui
la
încheierea
instruirii

Verific Iniţialele
at
examinator
ului
la
încheierea
FFS
testului
A

FFS

A

5.3
Aterizări cu vânt lateral
(a/c dacă este posibil)

P---->

----->

5.4
Zbor în zona de
aşteptare şi aterizare fără flaps
şi slats sau cu flaps şi slats
parţial extinse

P---->

----->

5.5
Aterizare cu simularea
motorului critic nefuncţional

P---->

----->

M

5.6
Aterizare
cu
motoare inoperante:

P

X

M

două

Exclus
iv FFS

- avioane cu trei motoare:
motorul central şi un motor
lateral, dacă este posibil în
conformitate cu AFM;

(test
de
îndem
ânare)

- avioane cu patru motoare: 2
motoare de pe aceiaşi parte
Observaţii generale:

Cerinţele pentru extinderea calificării de tip pentru apropieri instrumentale până la o înălţime mai
mică de 200 ft. (60 m), adică operaţiuni Cat II/III.
SECŢIUNEA 6

RO

184

RO

TEST
DE
ÎNDEMÂNARE/V
ERIF. PENTRU
CALIFICARE DE
TIP /ATPL/MPL

AVIOANE MULTIPILOT ŞI
AVIOANE COMPLEXE DE
PREGĂTIRE PRACTICĂ
ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ
CU UN SINGUR PILOT

Manevre/Proceduri

OTD

FTD

FFS

A

Iniţialele
instructoru
lui
la
încheierea
instruirii

Verific Iniţialele
at
examinator
ului
la
încheierea
FFS
testului
A

Autorizarea adiţională la o
calificare de tip pentru
apropieri instrumentale până la
o înălţime de decizie mai mică
de 60 m (200 ft.) (CAT II / III )
Următoarele
manevre
şi
proceduri reprezintă cerinţele
minime de pregătire pentru
autorizarea
apropierilor
instrumentale până la o
înălţime de decizie (DH) mai
mică de 60 m (200 ft.). Pe
durata următoarelor apropieri
instrumentale şi a procedurilor
de apropiere întreruptă vor fi
folosite toate echipamentele
impuse de certificarea de tip a
avionului pentru apropierea
instrumentală până la o DH mai
mică de 60 m (200 ft.).

RO
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RO
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PREGĂTIRE PRACTICĂ
ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ
CU UN SINGUR PILOT

Manevre/Proceduri

OTD

FTD

6.1* Decolare întreruptă la
RVR minim autorizat

FFS

A

P*---- ---->X
->
Nu

Iniţialele
instructoru
lui
la
încheierea
instruirii

Verific Iniţialele
at
examinator
ului
la
încheierea
FFS
testului
A
M*

se poate
folosi
o
aeronav
ă
pentru
acest
exerciţi
u
6.2*

Apropieri ILS:

în condiţii simulate de
zbor instrumental până la DH
aplicabilă, folosind sistemul de
ghidare a zborului. Vor fi
observate procedurile standard
de coordonare a echipajului
(împărţirea
sarcinilor,
proceduri
„call
out”,
supravegherea
reciprocă,
schimbul de informaţii şi
susţinerea)

RO

P---->

186

----->

M

RO

TEST
DE
ÎNDEMÂNARE/V
ERIF. PENTRU
CALIFICARE DE
TIP /ATPL/MPL

AVIOANE MULTIPILOT ŞI
AVIOANE COMPLEXE DE
PREGĂTIRE PRACTICĂ
ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ
CU UN SINGUR PILOT

Manevre/Proceduri

OTD

6.3*

FTD

Iniţialele
instructoru
lui
la
încheierea
instruirii

Verific Iniţialele
at
examinator
ului
la
încheierea
FFS
testului
A

FFS

A

P---->

----->

M*

P---->

----->

M

Procedura de ratare:

după
apropierea
indicată la punctul 6.2, la
atingerea DH
Pregătirea va include de
asemenea o procedură de ratare
cauzată de RVR insuficient
(simulat), vânt de forfecare,
abatere excesivă a avionului
faţă de limitele de apropiere
pentru o apropiere reuşită şi
cedarea echipamentului de
sol/de bord înaintea atingerii
DH, şi ratarea în condiţiile
simulate
de
cedare
a
echipamentului de bord
6.4*

Aterizare (aterizări):

cu stabilirea referinţei
vizuale la atingerea DH după o
apropiere instrumentală. În
funcţie de sistemul specific de
ghidare a zborului, va fi
efectuată o aterizare automată

NOTĂ: Operaţiunile CAT II / III se vor efectua în conformitate cu regulile de operare
aplicabile.
7.

RO

Calificări de clasă - mare

187

RO

Secţiunea 6 se efectuează pentru revalidarea unei calificări de clasă pentru mare multimotor,
exclusiv VFR, caz în care cele 10 segmente de rută necesare ca experienţă în ultimele 12 luni
nu au fost efectuate.
CALIFICAREA DE
PENTRU MARE

CLASĂ

Manevre/Proceduri

PREGĂTIRE PRACTICĂ
Iniţialele instructorului
încheierea instruirii

la Iniţialele examinatorului la
încheierea verificării

SECŢIUNEA 1
1
1.1

Proceduri de plecare
Proceduri înainte de
incluzând:
Documentaţia
Masa şi centrajul
Briefing meteo
NOTAM

1.2

Verificări înainte de pornire
Pe exterior/pe interior

1.3

Pornirea şi oprirea motorului
Defecţiuni normale

1.4

Rulajul

1.5

Acvaplanare

1.6

Acostare:

zbor,

Plajă
Chei debarcader
Geamandură

RO

1.7

Navigare cu motorul oprit

1.8

Verificări înainte de plecare:
Încălzirea
motoarelor
(dacă este cazul)

188

RO

CALIFICAREA DE
PENTRU MARE
Manevre/Proceduri

1.9

CLASĂ

PREGĂTIRE PRACTICĂ
Iniţialele instructorului
încheierea instruirii

la Iniţialele examinatorului la
încheierea verificării

Procedura de decolare:
Normală cu configuraţia din
manual a flapsurilor
Cu vânt lateral (în cazul în care
permit condiţiile)

1.10 Procedura de urcare
Viraje pe cap
Menţinere nivel
1.11 Legătura cu ATC - conformare,
proceduri R/T
SECŢIUNEA 2

RO

2
2.1

Lucru aerian (VFR)
Urcare la nivel la viteze
diferite, incluzând zborul la
viteză minimă critică, cu/fără
flaps (incluzând apropiere de
VMCA, după caz)

2.2

Viraje
strânse
(360º,
stânga/dreapta, cu înclinare de
45º)

189

RO

CALIFICAREA DE
PENTRU MARE

CLASĂ

Manevre/Proceduri

2.3

PREGĂTIRE PRACTICĂ
Iniţialele instructorului
încheierea instruirii

la Iniţialele examinatorului la
încheierea verificării

Angajare şi recuperare:
(i) cu tren şi flaps escamotat;
(ii) apropiere de angajare în
coborâre în timpul virajului
cu configuraţie de apropiere
pentru aterizare şi putere;
(iii)apropiere de angajare în
configuraţie de aterizare şi
putere;
(iv)apropiere de angajare
la urcare în timpul virajului
cu flaps pt. decolare şi
putere (numai pentru avion
monomotor)

2.4

Legătura cu ATC - conformare,
proceduri R/T

SECŢIUNEA 3

RO

3
3.1

Proceduri VFR pe rută
Planul de zbor, navigaţie
estimată şi citirea hărţilor

3.2

Menţinerea
altitudinii,
capului şi vitezei

3.3

Orientarea, estimarea
revizuirea ETA

3.4

Folosirea mijloacelor de
radionavigaţie (după caz)

3.5

Management zbor (jurnal
bord, verificări de rutină
incluzând carburant, sisteme,
givraj)

3.6

Legătura
cu
ATC
conformare, proceduri R/T

şi

190

RO

CALIFICAREA DE
PENTRU MARE

CLASĂ

Manevre/Proceduri

PREGĂTIRE PRACTICĂ
Iniţialele instructorului
încheierea instruirii

la Iniţialele examinatorului la
încheierea verificării

SECŢIUNEA 4
4
4.1

Sosiri şi aterizări
Proceduri de sosire la
aerodrom (numai pentru
avioanele amfibie)

4.2

Aterizare normală

4.3

Aterizare fără flapsuri

4.4

Aterizare cu vânt lateral (în
cazul în care condiţiile
permit)

4.5

Apropiere şi aterizare, cu
motorul la ralanti, de la o
altitudine de max. 2 000´
deasupra apei (numai pentru
avioane monomotor)

4.6

Ratarea
minimă

de

la

înălţime

Aterizare pe ape liniştite
Aterizare pe ape agitate
4.8

Legătura
cu
ATC
conformare, proceduri R/T

SECŢIUNEA 5
5

5.1

RO

Proceduri anormale şi de
urgenţă
(Această secţiune poate fi
combinată cu secţiunile 1-4)
Întreruperea decolării la o
viteză acceptabilă

191

RO

CALIFICAREA DE
PENTRU MARE

CLASĂ

Manevre/Proceduri

5.2

Simularea
defectării
motorului după decolare
(numai avion monomotor)

5.3

Simularea aterizării forţate,
fără putere (numai avion
monomotor)

5.4

Simularea procedurilor de
urgenţă:
(i) foc sau fum în zbor

PREGĂTIRE PRACTICĂ
Iniţialele instructorului
încheierea instruirii

la Iniţialele examinatorului la
încheierea verificării

(ii) funcţionarea anormală a
sistemelor, după caz
5.5

Legătura
cu
ATC
conformare, proceduri R/T

SECŢIUNEA 6
6

6.1

RO

Simularea
zborului
asimetric
(Această secţiune poate fi
combinată cu secţiunile 1-5)
Simularea
defectării
motorului în timpul decolării
(la altitudine de siguranţă, cu
excepţia efectuării în FFS şi
FNPT II)

6.2

Oprirea
şi
repornirea
motorului (numai pentru test
îndemânare ME)

6.3

Apropiere în zbor asimetric
şi ratare

6.4

Apropiere în zbor asimetric
şi aterizare cu oprire
completă
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CALIFICAREA DE
PENTRU MARE

CLASĂ

Manevre/Proceduri

6.5

RO

PREGĂTIRE PRACTICĂ
Iniţialele instructorului
încheierea instruirii

la Iniţialele examinatorului la
încheierea verificării

Legătura
cu
ATC
conformare, proceduri R/T
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C

Cerinţe specifice pentru categoria elicoptere

1.

În cazul testului de îndemânare sau a verificării competenţelor profesionale pentru
calificări de tip şi ATPL, solicitantul promovează secţiunile 1-4 şi 6 (dacă este cazul)
ale acestora. Respingerea la mai mult de 5 componente obligă candidatul să susţină
din nou testul sau verificarea în întregime. Orice solicitant care nu promovează cel
mult 5 componente repetă examenul doar pentru componentele nepromovate.
Nepromovarea oricărei secţiuni la repetarea testului, inclusiv a acelor secţiuni care au
fost promovate într-o încercare anterioară, obligă solicitantul să susţină din nou testul
sau verificarea în întregime. Toate secţiunile testului de îndemânare se promovează
într-un interval de 6 luni.

2.

În cazul verificării competenţelor profesionale pentru IR, solicitantul promovează
secţiunea 5 a acesteia. Respingerea la mai mult de 3 componente obligă candidatul să
susţină din nou testul în secţiunea 5. Orice solicitant care nu promovează cel mult 3
componente repetă examenul doar pentru componentele nepromovate.
Nepromovarea oricărei secţiuni la repetarea testului sau a verificării, inclusiv a acelor
componente de la secţiunea 5 care au fost promovate într-o încercare anterioară,
obligă solicitantul să susţină din nou testul sau verificarea în întregime.

TOLERANŢELE PROBELOR DE ZBOR
3.

4.

Solicitantul demonstrează capacitatea de a:
(a)

opera elicopterul în limitele sale operaţionale;

(b)

efectua toate manevrele cu uşurinţă şi precizie;

(c)

demonstra o bună judecată şi abilităţi de zbor;

(d)

folosi cunoştinţele aeronautice;

(e)

menţine controlul asupra elicopterului în orice moment, pentru ca reuşita
procedurilor şi a manevrelor de zbor să nu fie niciodată pusă sub semnul
întrebării.

(f)

înţelege şi aplica procedurile de coordonare în echipaj şi în caz de incapacitate,
dacă este cazul; şi

(g)

comunica eficient cu ceilalţi membri ai echipajului, dacă este cazul.

Se aplică următoarele limitări, corectate astfel încât să ţină cont de condiţiile
potrivnice şi de calităţile de manevrare şi performanţele avionului utilizat.
(a)

limite operaţionale în condiţii IFR

Înălţime;
În general

±100 ft.

Începerea unei proceduri de ratare la o înălţime de decizie/altitudine
Înălţime minimă de coborâre/altitudine

+50 ft./-0 ft.

+ 50 ft./-0 ft.

Drum magnetic
după mijloace de radionavigaţie
Apropiere de precizie

±5°

deviere jumătate de scală, direcţie şi pantă

Cap compas:

RO
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Operări normale

±5°

Operări anormale/de urgenţă

±10°

Viteză:
În general

±10 noduri

Cu simularea cedării unui motor
(b)

+10 noduri/-5 noduri

limite operaţionale în condiţii VFR

Înălţime:
În general

±100 ft.

Cap compas:
Operări normale

±5°

Operări anormale/de urgenţă

±10°

Viteză:
În general

±10 noduri

Cu simularea cedării unui motor

+10 noduri/-5 noduri

Abatere faţă de sol:
T.O. la punct fix IGE (efect de sol) ±3 ft.
Aterizare

±2 ft. (cu 0 ft. zbor cu spatele sau lateral)

CONŢINUTUL PREGĂTIRII, AL TESTULUI
COMPETENŢELOR PROFESIONALE

DE

ÎNDEMÂNARE/VERIFICĂRII

GENERALITĂŢI
5.

Următoarele simboluri înseamnă:
P=

6.

Pregătit ca PIC pentru eliberarea unei calificări de tip pentru SPH sau pregătit
ca PIC sau copilot şi ca PF sau PNF pentru eliberarea unei calificări de tip
pentru MPH.

Pregătirea practică se desfăşoară cel puţin la nivelul echipamentului de pregătire
prezentat ca (P) sau se poate desfăşura pe orice echipament de pregătire de nivel
superior indicat de săgeată (---->)
Pentru desemnarea echipamentului de pregătire folosit se folosesc următoarele
abrevieri:

RO

FFS =

Simulator de zbor

FTD =

Echipament de pregătire pentru zbor

H

Elicopter

=

7.

Elementele cu asterisc (*) sunt executate în zbor în IMC real sau simulat, exclusiv de
către persoanele care doresc să-şi reînnoiască sau să-şi revalideze o IR(H) sau să-şi
extindă privilegiile respectivei calificări la un alt tip.

8.

Procedurile de zbor instrumental (secţiunea 5) se execută exclusiv de către
persoanele care doresc să-şi reînnoiască sau să-şi revalideze o IR(H) sau să-şi extindă
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privilegiile respectivei calificări la un alt tip. În acest scop se poate folosi un FFS sau
un FTD 2/3.
9.

Dacă în coloana de validare a testului de îndemânare sau a verificării competenţelor
profesionale apare litera „M”, acest lucru arată caracterul obligatoriu al exerciţiului.

10.

Se foloseşte un FSTD pentru pregătirea practică şi testare dacă FSTD este parte a
unui curs pentru calificarea de tip omologat. Următoarele precizări se aplică pentru
curs:
(a)

calificarea FSTD, aşa cum se prevede în partea OR;

(b)

calificările instructorului şi examinatorului;

(c)

numărul de ore de pe FSTD asigurate în cadrul cursului;

(d)

calificările şi experienţa anterioară pe tipuri similare cu cele ale pilotului aflat
în pregătire; şi

(e)

numărul de ore de experienţă de zbor sub supraveghere asigurate după
eliberarea unei noi calificări de tip.

ELICOPTERE MULTIPILOT
11.

Candidaţii la un test de îndemânare pentru eliberarea unei calificări de tip pentru
elicopter multipilot şi ATPL(H) susţin doar secţiunile 1-4 şi, dacă este cazul,
secţiunea 6.

12.

Candidaţii la o verificare a competenţelor profesionale pentru revalidarea sau
reînnoirea unei calificări de tip pentru elicopter multipilot vor susţine doar secţiunile
1-4 şi, dacă este cazul, secţiunea 6.

ELICOPTERE CU UN SINGUR
PREGĂTIRE PRACTICĂ
PILOT/MULTIPILOT

Manevre/Proceduri

FTD

FFS

H

TEST
DE
ÎNDEMÂNARE
SAU
VERIFICAREA
COMPETENŢELO
R PROFESIONALE

Iniţialele
Verificat Iniţialele
instructoru
examinator
lui
la
ului
la
FFS
încheierea
încheierea
H
instruirii
testului

SECŢIUNEA 1 — Pregătiri şi verificări înainte de zbor
1.1

RO

Inspecţia
vizuală
a
exteriorului
avionului;
localizarea
fiecărei
componente, scopul inspecţiei

P
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M (dacă
se
efectueaz
ă pe un
elicopter)

RO

ELICOPTERE CU UN SINGUR
PREGĂTIRE PRACTICĂ
PILOT/MULTIPILOT

Manevre/Proceduri

FTD

FFS

H

TEST
DE
ÎNDEMÂNARE
SAU
VERIFICAREA
COMPETENŢELO
R PROFESIONALE

Iniţialele
Verificat Iniţialele
instructoru
examinator
lui
la
ului
la
FFS
încheierea
încheierea
H
instruirii
testului

1.2

Verificarea cabinei piloţilor

P

----

M

1.3

Proceduri
de
demarare,
verificarea
echipamentului
radio şi de navigaţie, alegerea P
şi setarea frecvenţelor de
navigaţie şi de comunicaţii

----

----

M

Rularea/zborul aproape de sol
cu respectarea instrucţiunilor
de control al traficului aerian
sau
cu
respectarea
instrucţiunilor unui instructor

P

----

M

Proceduri şi verificări înainte
P
de decolare

----

----

M

1.4

1.5

SECŢIUNEA 2 — Manevre şi proceduri în timpul zborului

RO

2.1

Decolări (diferite configuraţii)

P

----

2.2

Decolări şi aterizări pe teren
alunecos sau cu vânt lateral

P

----

2.3

Decolare la masa maximă de
decolare (masă maximă de P
decolare reală sau simulată)

----

----
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ELICOPTERE CU UN SINGUR
PREGĂTIRE PRACTICĂ
PILOT/MULTIPILOT

Manevre/Proceduri

FTD

Iniţialele
Verificat Iniţialele
instructoru
examinator
lui
la
ului
la
FFS
încheierea
încheierea
H
instruirii
testului

FFS

H

Decolare cu simularea cedării
unui motor imediat înainte de
atingerea TDP sau DATO

P

----

M

2.4.1 Decolare cu simularea cedării
unui motor imediat după
atingerea TDP sau DATO

P

----

M

Viraje în urcare şi coborâre
P
spre cap compas specificat

----

----

M

2.5.1 Viraje strânse de 180° la 360°,
la stânga şi la dreapta, cu P
înclinare de 30°

----

----

M

2.6

----

----

M

P

----

M

P

----

M

2.7.1 Deviere sau aterizare cu
defectare simulată a motorului
după LDP sau DPBL

P

----

M

2.7.2 Aterizare
cu
defectare
simulată a motorului după
LDP sau DPBL

P

----

M

2.4

2.5

Coborâre în autorotaţie

2.6.1 Aterizare
în
autorotaţie
(numai
SEH)
sau
cu
recuperarea puterii
2.7

RO

TEST
DE
ÎNDEMÂNARE
SAU
VERIFICAREA
COMPETENŢELO
R PROFESIONALE

Aterizări, diferite configuraţii

P
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ELICOPTERE CU UN SINGUR
PREGĂTIRE PRACTICĂ
PILOT/MULTIPILOT

Manevre/Proceduri

FTD

FFS

H

TEST
DE
ÎNDEMÂNARE
SAU
VERIFICAREA
COMPETENŢELO
R PROFESIONALE

Iniţialele
Verificat Iniţialele
instructoru
examinator
lui
la
ului
la
FFS
încheierea
încheierea
H
instruirii
testului

SECŢIUNEA 3 — Operări normale şi anormale ale următoarelor sisteme şi
proceduri

RO

3

Operări normale şi anormale
ale următoarelor sisteme şi
proceduri:

3.1

Motor

3.2

Aer condiţionat
ventilaţie)

3.3

M

P

----

----

P

----

----

Sistem Pitot/static

P

----

----

3.4

Alimentarea cu combustibil

P

----

----

3.5

Sistemul electric

P

----

----

3.6

Sistemul hidraulic

P

----

----

3.7

Comenzile de zbor şi sistemul
P
de trimerare

----

----

(încălzire,

199

Se alege
un
minimum
obligatoriu
de
3
elemente
din această
secţiune

RO

ELICOPTERE CU UN SINGUR
PREGĂTIRE PRACTICĂ
PILOT/MULTIPILOT

Manevre/Proceduri

FTD

FFS

H

3.8

Sisteme de degivrare şi antiP
givraj

----

----

3.9

Pilot automat/Flight director

P

---

---

3.10

Sisteme
de
stabilităţii

P

----

----

3.11

Radar
meteorologic,
P
radioaltimetru, transponder

----

----

3.12

Sistem de navigaţie aeriană

P

----

----

3.13

Sistemul trenului de aterizare

P

-----

-----

3.14

Sursa de alimentare auxiliară

P

----

----

3.15

Radio,
echipament
de
navigaţie,
sistem
de
P
administrare a instrumentelor
de zbor

----

----

creştere

a

TEST
DE
ÎNDEMÂNARE
SAU
VERIFICAREA
COMPETENŢELO
R PROFESIONALE

Iniţialele
Verificat Iniţialele
instructoru
examinator
lui
la
ului
la
FFS
încheierea
încheierea
H
instruirii
testului

SECŢIUNEA 4 — Proceduri anormale şi de urgenţă

RO
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ELICOPTERE CU UN SINGUR
PREGĂTIRE PRACTICĂ
PILOT/MULTIPILOT

Manevre/Proceduri

FTD

RO

anormale

şi

4

Proceduri
urgenţă

4.1

Exerciţii de evaluare în caz de
incendiu (inclusiv evacuarea P
după caz)
şi

FFS

H

de

evacuarea

Iniţialele
Verificat Iniţialele
instructoru
examinator
lui
la
ului
la
FFS
încheierea
încheierea
H
instruirii
testului
M

----

----

4.2

Localizarea
fumului

P

----

----

4.3

Defecţiuni ale motorului,
oprire şi repornire la o P
înălţime de siguranţă

----

----

4.4

Largarea
(simulată)

P

----

----

4.5

Defectarea controlului rotor
P
anticuplu (dacă este posibil)

----

----

combustibilului

TEST
DE
ÎNDEMÂNARE
SAU
VERIFICAREA
COMPETENŢELO
R PROFESIONALE
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Se alege
un
minimum
obligatoriu
de
3
elemente
din această
secţiune

RO

ELICOPTERE CU UN SINGUR
PREGĂTIRE PRACTICĂ
PILOT/MULTIPILOT

Manevre/Proceduri

FTD

FFS

H

P

----

Pentr
u
acest
exerci
ţiu nu
se
poate
folosi
un
elicop
ter

4.6

Incapacitatea unui membru al
P
echipajului – doar MPH

----

----

4.7

Defecţiuni
transmisie

P

----

----

4.8

Alte proceduri de urgenţă aşa
cum sunt prezentate în P
Manualul de zbor

----

----

4.5.1 Pierderea rotorului anticuplu
(dacă este posibil)

la

sistemul

de

TEST
DE
ÎNDEMÂNARE
SAU
VERIFICAREA
COMPETENŢELO
R PROFESIONALE

Iniţialele
Verificat Iniţialele
instructoru
examinator
lui
la
ului
la
FFS
încheierea
încheierea
H
instruirii
testului

SECŢIUNEA 5 Proceduri de zbor instrumental (se efectuează în IMC real sau simulat)
Decolarea
instrumentală:
trecerea la zborul instrumental
P*
se va face imediat după
ridicarea de la sol

---*

---- *

5.1.1 Defecţiune simulată la motor
P*
în timpul decolării

---*

---- *

5.1

RO
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M*

RO

ELICOPTERE CU UN SINGUR
PREGĂTIRE PRACTICĂ
PILOT/MULTIPILOT

Manevre/Proceduri

FTD

5.2

Respectarea rutelor de plecare
şi sosire şi a instrucţiunilor P*
ATC

H

---*

---- *

5.3

Proceduri de aşteptare

P*

---*

---- *

5.4

Apropieri ILS la înălţimea de
P*
decizie CAT I

---*

---- *

5.4.1 Manual, fără flight director

RO

FFS

P*

---*

5.4.2 Abordare de precizie manuală,
P*
cu sau fără flight director
5.4.3 Pe pilot automat

TEST
DE
ÎNDEMÂNARE
SAU
VERIFICAREA
COMPETENŢELO
R PROFESIONALE

Iniţialele
Verificat Iniţialele
instructoru
examinator
lui
la
ului
la
FFS
încheierea
încheierea
H
instruirii
testului

M*

---- *

M*

---*

---- *

M*

P*

---*

---- *

Manual,
cu
defecţiune
5.4.4 simulată a unui motor.
(Cedarea motorului trebuie
simulată
pe
perioada
apropierii finale, înaintea P*
depăşirii radiofarului exterior
(OM), până la atingerea pistei
sau pe durata procedurii
complete de ratare)

---*

---- *
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M*

RO

ELICOPTERE CU UN SINGUR
PREGĂTIRE PRACTICĂ
PILOT/MULTIPILOT

Manevre/Proceduri

FTD

FFS

H

Apropierea non-precizie la
altitudinea/înălţimea minimă P*
de coborâre MDA/H

---*

---- *

Procedura de ratare cu toate
motoarele în operare, la
P*
atingerea
DH/DA
sau
MDH/MDA

---*

---- *

5.6.1 Alte proceduri de întrerupere a
P*
apropierii

---*

---- *

5.5

5.6

Procedura de ratare cu un
5.6.2 motor simulat inoperant la P*
atingerea
DH/DA
sau
MDH/MDA

TEST
DE
ÎNDEMÂNARE
SAU
VERIFICAREA
COMPETENŢELO
R PROFESIONALE

Iniţialele
Verificat Iniţialele
instructoru
examinator
lui
la
ului
la
FFS
încheierea
încheierea
H
instruirii
testului

M*

M*

5.7

Autorotaţia în condiţii IMC cu
P*
recuperarea puterii

---*

---- *

M*

5.8

Recuperare
neobişnuite

---*

---- *

M*

din

atitudini

P*

SECŢIUNEA 6 — Folosirea echipamentului opţional
6

Utilizarea
opţional

D.

Cerinţe specifice pentru categoria aeronave cu decolare-aterizare verticală

1.

RO

echipamentului P

----

----

În cazul testelor de îndemânare sau a verificărilor competenţelor profesionale pentru
calificări de tip pentru aeronave cu decolare-aterizare verticală, solicitantul
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promovează secţiunile 1-5 (după caz) ale acestora. Respingerea la mai mult de 5
componente obligă candidatul să susţină din nou testul sau verificarea în întregime.
Orice solicitant care nu promovează cel mult 5 componente repetă examenul doar
pentru componentele nepromovate. Nepromovarea oricărei secţiuni la repetarea
testului, inclusiv a acelor secţiuni care au fost promovate într-o încercare anterioară,
obligă solicitantul să susţină din nou testul sau verificarea în întregime. Toate
secţiunile testului de îndemânare se promovează într-un interval de şase luni.
TOLERANŢELE PROBELOR DE ZBOR
2.

3.

Solicitantul demonstrează capacitatea de a:
(a)

opera aeronava cu decolare-aterizare verticală în limitele sale operaţionale;

(b)

efectua toate manevrele cu uşurinţă şi precizie;

(c)

demonstra o bună judecată şi abilităţi de zbor;

(d)

folosi cunoştinţele aeronautice;

(e)

menţine controlul asupra aeronavei cu decolare-aterizare verticală în orice
moment, pentru ca reuşita procedurilor şi a manevrelor de zbor să nu fie
niciodată pusă sub semnul întrebării;

(f)

înţelege şi aplica procedurile de coordonare a echipajului şi de incapacitate; şi

(g)

comunica eficient cu ceilalţi membri ai echipajului.

Se aplică următoarele limitări, corectate astfel încât să ţină cont de condiţiile
potrivnice şi de calităţile de manevrare şi performanţele aeronavei cu decolareaterizare verticală utilizate.
(a)

limite operaţionale în condiţii IFR

Înălţime:
În general

±100 ft.

Începerea unei proceduri de ratare la o înălţime/altitudine de decizie
Înălţime/altitudine minimă de coborâre

+50 ft./-0 ft.

+ 50 ft./-0 ft.

Drum magnetic:
după mijloace de radionavigaţie
Apropiere de precizie

±5°

deviere jumătate de scală, direcţie şi pantă

Cap compas:
Operări normale

±5°

Operări anormale/de urgenţă

±10°

Viteză:
În general

±10 noduri

Cu simularea cedării unui motor
(b)

+10 noduri/-5 noduri

limite operaţionale în condiţii VFR

Înălţime:
În general

RO

±100 ft.
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Cap compas:
Operări normale

±5°

Operări anormale/de urgenţă

±10°

Viteză:
În general

±10 noduri

Cu simularea cedării unui motor

+10 noduri/-5 noduri

Abatere faţă de sol:
T.O. la punct fix IGE
Aterizare

±3 ft.

±2 ft. (cu 0 ft. zbor cu spatele sau lateral)

CONŢINUTUL PREGĂTIRII, AL TESTULUI
COMPETENŢELOR PROFESIONALE
4.

ÎNDEMÂNARE/VERIFICĂRII

Următoarele simboluri înseamnă:
P=

Pregătit ca PIC sau copilot şi ca PF sau PNF pentru eliberarea unei calificări de
tip, după caz.

5.

Pregătirea practică se desfăşoară cel puţin la nivelul echipamentului de pregătire
prezentat ca (P) sau se poate desfăşura pe orice echipament de pregătire de nivel
superior indicat de săgeata (---->).

6.

Pentru desemnarea echipamentului de pregătire folosit se folosesc următoarele
abrevieri:
FFS =

Simulator de zbor

FTD =

Echipament de pregătire pentru zbor

OTD =

Alt echipament de pregătire pentru zbor

PL

=

Aeronavă cu decolare-aterizare verticală

(a)

Candidaţii la un test de îndemânare pentru eliberarea unei calificări de tip
pentru aeronave cu decolare-aterizare verticală susţin doar secţiunile 1-5 şi,
dacă este cazul, secţiunea 6.

(b)

Candidaţii la o verificare a competenţelor profesionale pentru revalidarea sau
reînnoirea unei calificări de tip pentru aeronave cu decolare-aterizare verticală
susţin doar secţiunile 1-5 şi, dacă este cazul, secţiunea 6 şi/sau secţiunea 7.

(c)

Elementele cu asterisc (*) se efectuează numai după referinţe instrumentale.
Dacă această condiţie nu este îndeplinită în timpul testului de îndemânare sau
al verificării competenţelor profesionale, calificarea de tip se limitează exclusiv
la condiţii VFR.

7.

Dacă în coloana de validare a testului de îndemânare sau a verificării competenţelor
profesionale apare litera „M”, acest lucru arată caracterul obligatoriu al exerciţiului.

8.

Se folosesc simulatoare de zbor pentru pregătirea practică şi testare dacă acestea sunt
parte a unui curs pentru calificarea de tip omologat. Următoarele precizări se aplică
pentru aprobarea cursului:
(a)

RO

DE

calificarea de echipamente de pregătire prin simularea zborului, aşa cum se
prevede în partea OR;
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RO

(b)

RO

calificările instructorului.
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RO

CATEGORIA AERONAVE
CU
DECOLARE- PREGĂTIRE PRACTICĂ
ATERIZARE VERTICALĂ

Manevre/Proceduri

OTD FTD

FFS

PL

TEST
DE
ÎNDEMÂNARE SAU
VERIFICAREA
COMPETENŢELOR
PROFESIONALE
Iniţialele
Verificat
Iniţialele
instructorul
examinatorul
ui
ui
la
la
FFS
încheierea
încheierea PL
verificării
instruirii

SECŢIUNEA 1 — Pregătiri şi verificări înainte de zbor
1.1

P

localizarea
element
şi
verificării

fiecărui
scopul

1.2

Verificarea
piloţilor

cabinei

P

----

----

----

1.3

Proceduri de demarare,
verificarea
echipamentului radio şi
de navigaţie, alegerea şi P
setarea frecvenţelor de
navigaţie
şi
de
comunicaţii

----

----

----

Rularea cu respectarea
instrucţiunilor
de
control al traficului
aerian
sau
cu
respectarea
instrucţiunilor
unui
instructor

P

----

----

1.4

RO

Verificarea vizuală a
exteriorului aeronavei
cu
decolare-aterizare
verticală;
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M

RO

CATEGORIA AERONAVE
CU
DECOLARE- PREGĂTIRE PRACTICĂ
ATERIZARE VERTICALĂ

Manevre/Proceduri

OTD FTD

1.5

Proceduri înainte de
decolare şi verificări,
inclusiv
verificarea P
alimentării
cu
electricitate

----

FFS

PL

----

----

TEST
DE
ÎNDEMÂNARE SAU
VERIFICAREA
COMPETENŢELOR
PROFESIONALE
Iniţialele
Verificat
Iniţialele
instructorul
examinatorul
ui
ui
la
la
FFS
încheierea
încheierea PL
verificării
instruirii

M

SECŢIUNEA 2 — Manevre şi proceduri în timpul zborului
2.1

Profile normale
decolare VFR;

de

Operaţiuni pe pistă
(STOL şi VTOL),
inclusiv cele pentru
vânt lateral
Heliporturi
pe terase

P

----

P

----

----

M

construite

Heliporturi la nivelul
solului
2.2

RO

Decolare
la
masa
maximă de decolare
(masă
maximă
de
decolare
reală
sau
simulată)
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RO

CATEGORIA AERONAVE
CU
DECOLARE- PREGĂTIRE PRACTICĂ
ATERIZARE VERTICALĂ

Manevre/Proceduri

OTD FTD

2.3.
1

FFS

PL

TEST
DE
ÎNDEMÂNARE SAU
VERIFICAREA
COMPETENŢELOR
PROFESIONALE
Iniţialele
Verificat
Iniţialele
instructorul
examinatorul
ui
ui
la
la
FFS
încheierea
încheierea PL
verificării
instruirii

Decolare întreruptă:
în timpul operaţiunilor
de pe pistă
în timpul operaţiunilor
de pe heliporturile
construite pe terase

P

----

M

P

----

M

în timpul operaţiunilor
la sol
2.3.
2

Decolare cu cedare
simulată a motorului
după
depăşirea
punctului de decizie:
în timpul operaţiunilor
de pe pistă
în timpul operaţiunilor
de pe heliporturile
construite pe terase
în timpul operaţiunilor
la sol

2.4

RO

Coborâre în autorotaţie
în modul elicopter la sol
(pentru acest exerciţiu P
nu se foloseşte o
aeronavă)

M
----

----

FFS
exclusiv
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RO

CATEGORIA AERONAVE
CU
DECOLARE- PREGĂTIRE PRACTICĂ
ATERIZARE VERTICALĂ

Manevre/Proceduri

OTD FTD

2.4.
1

2.5

Coborâre în autorotaţie
în modul avion la sol
(pentru acest exerciţiu
nu se foloseşte o
aeronavă)
Profile normale
aterizare VFR;

heliporturi construite pe
terase

2.5.
1

la

PL

Iniţialele
Verificat
Iniţialele
instructorul
examinatorul
ui
ui
la
la
FFS
încheierea
încheierea PL
verificării
instruirii

M
P

FFS

----

exclusiv

de

Operaţiuni pe pistă
(STOL şi VTOL)

heliporturi
solului

FFS

TEST
DE
ÎNDEMÂNARE SAU
VERIFICAREA
COMPETENŢELOR
PROFESIONALE

P

----

----

M

nivelul

Aterizare cu defectare
simulată a motorului
după
atingerea
punctului de decizie:
în timpul operaţiunilor
de pe pistă
în timpul operaţiunilor
de pe heliporturile
construite pe terase
în timpul operaţiunilor
la sol

RO
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RO

CATEGORIA AERONAVE
CU
DECOLARE- PREGĂTIRE PRACTICĂ
ATERIZARE VERTICALĂ

Manevre/Proceduri

OTD FTD

2.6

Deviere sau aterizare cu
defectare simulată a
motorului înainte de
punctul de decizie

P

FFS

----

PL

TEST
DE
ÎNDEMÂNARE SAU
VERIFICAREA
COMPETENŢELOR
PROFESIONALE
Iniţialele
Verificat
Iniţialele
instructorul
examinatorul
ui
ui
la
la
FFS
încheierea
încheierea PL
verificării
instruirii

M

SECŢIUNEA 3 — Operări normale şi anormale ale următoarelor sisteme şi proceduri:

RO

3

Operări normale şi
anormale
ale
următoarelor sisteme şi
proceduri
(se
pot
efectua pe un FSTD,
dacă
acesta
este
calificat pentru acest
exerciţiu):

3.1

Motor

3.2

Presurizare
condiţionat
ventilaţie)

M

P

----

----

şi
aer
(încălzire, P

----

----

P

----

----

P

----

----

3.3

Sistem Pitot/static

3.4

Alimentarea
combustibil

3.5

Sistemul electric

P

----

----

3.6

Sistemul hidraulic

P

----

----

cu
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Se alege un
minimum
obligatoriu
de
3
elemente din
această
secţiune

RO

CATEGORIA AERONAVE
CU
DECOLARE- PREGĂTIRE PRACTICĂ
ATERIZARE VERTICALĂ

Manevre/Proceduri

OTD FTD

3.7

Comenzi de zbor şi
P
circuit de compensare

----

----

3.8

Sistem antigivrare şi de
degivrare,
încălzirea
dispozitivului
P
antireflexie (dacă este
cazul)

----

----

Pilot
automat/Flight
P
director

---

---

3.10 Dispozitive
de
avertizare de decroşare
sau de evitare a
P
decroşării
sau
dispozitive de mărire a
stabilităţii

----

----

3.11 Radar
meteorologic,
radioaltimetru,
transponder,
P
echipament
GPWS
(dacă este cazul)

----

----

3.12 Sistemul
aterizare

P

-----

-----

P

----

----

3.9

3.13 Sursa de
auxiliară

RO

FFS

trenului

de

alimentare
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PL

TEST
DE
ÎNDEMÂNARE SAU
VERIFICAREA
COMPETENŢELOR
PROFESIONALE
Iniţialele
Verificat
Iniţialele
instructorul
examinatorul
ui
ui
la
la
FFS
încheierea
încheierea PL
verificării
instruirii

RO

CATEGORIA AERONAVE
CU
DECOLARE- PREGĂTIRE PRACTICĂ
ATERIZARE VERTICALĂ

Manevre/Proceduri

OTD FTD

FFS

3.14 Radio, echipament de
navigaţie, instrumente
P
de zbor şi sistem de
administrare a zborului

----

----

3.15 Sistem de flapsuri

----

----

P

PL

TEST
DE
ÎNDEMÂNARE SAU
VERIFICAREA
COMPETENŢELOR
PROFESIONALE
Iniţialele
Verificat
Iniţialele
instructorul
examinatorul
ui
ui
la
la
FFS
încheierea
încheierea PL
verificării
instruirii

SECŢIUNEA 4 — Proceduri anormale şi de urgenţă
4

4.1

4.2

RO

Proceduri anormale şi
de urgenţă (pot fi
efectuate
pe
un
simulator
de
zbor
(FSTD) dacă acesta este
potrivit
pentru
exerciţiu)

M

Exerciţii de evaluare în
caz de incendiu, motor,
APU, compartimentul
pentru mărfuri, postul
P
de pilotaj şi incendii
electrice,
inclusiv
evacuare dacă este
cazul
Localizarea
evacuarea fumului

şi

P

----

----

----

----
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Se alege un
minimum
obligatoriu
de
3
elemente din
această
secţiune

RO

CATEGORIA AERONAVE
CU
DECOLARE- PREGĂTIRE PRACTICĂ
ATERIZARE VERTICALĂ

Manevre/Proceduri

OTD FTD

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Defecţiuni
ale
motorului, oprire şi
repornire
(nu
se
foloseşte o aeronavă
P
pentru acest exerciţiu),
inclusiv conversia OEI
din modul elicopter în
modul avion şi invers

----

----

Largarea
combustibilului
(simulată, dacă
cazul)

----

----

este

P

Vânt de forfecare la
decolare şi aterizare
(pentru acest exerciţiu
nu se foloseşte o
aeronavă)
Depresurizare simulată
a cabinei/aterizare de
urgenţă (pentru acest P
exerciţiu nu se foloseşte
o aeronavă)

P

----

----

----

----

PL

Iniţialele
Verificat
Iniţialele
instructorul
examinatorul
ui
ui
la
la
FFS
încheierea
încheierea PL
verificării
instruirii

FFS
exclusiv

FFS
exclusiv

FFS
exclusiv

Eveniment ACAS
(pentru acest exerciţiu P
nu se foloseşte o
aeronavă)

RO

FFS

TEST
DE
ÎNDEMÂNARE SAU
VERIFICAREA
COMPETENŢELOR
PROFESIONALE
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FFS
exclusiv

RO

CATEGORIA AERONAVE
CU
DECOLARE- PREGĂTIRE PRACTICĂ
ATERIZARE VERTICALĂ

Manevre/Proceduri

OTD FTD

FFS

Deteriorarea stării de
sănătate a unui membru P
al echipajului

----

----

Defecţiuni la sistemul
P
de transmisie

----

----

4.10 Recuperare din angajare
totală (cu şi fără putere)
sau după activarea
dispozitivului
de
avertizare a angajării în
P
configuraţia de urcare,
croazieră
şi
de
apropiere (pentru acest
exerciţiu nu se foloseşte
o aeronavă)

----

----

4,11 Alte
proceduri
în
situaţii de urgenţă aşa
P
cum sunt detaliate în
Manualul de zbor

----

----

4.8

4.9

PL

TEST
DE
ÎNDEMÂNARE SAU
VERIFICAREA
COMPETENŢELOR
PROFESIONALE
Iniţialele
Verificat
Iniţialele
instructorul
examinatorul
ui
ui
la
la
FFS
încheierea
încheierea PL
verificării
instruirii

FFS
exclusiv

FFS
exclusiv

SECŢIUNEA 5 Proceduri de zbor instrumental (se vor efectua în condiţii IMC reale sau
simulate)
5.1

RO

Decolarea
instrumentală: trecerea
la zborul instrumental P*
se va face imediat după
ridicarea de la sol

---- * ---- *
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RO

CATEGORIA AERONAVE
CU
DECOLARE- PREGĂTIRE PRACTICĂ
ATERIZARE VERTICALĂ

Manevre/Proceduri

OTD FTD

FFS

PL

TEST
DE
ÎNDEMÂNARE SAU
VERIFICAREA
COMPETENŢELOR
PROFESIONALE
Iniţialele
Verificat
Iniţialele
instructorul
examinatorul
ui
ui
la
la
FFS
încheierea
încheierea PL
verificării
instruirii

5.1.
1

Defecţiune simulată la
motor
în
timpul
P*
decolării după punctul
de decizie

---- * ---- *

M*

5.2

Respectarea rutelor de
plecare şi sosire şi a P*
instrucţiunilor ATC

---- * ---- *

M*

5.3

Proceduri de aşteptare

P*

---- * ---- *

5.4

Apropiere de precizie
până la o înălţime de
P*
decizie nu mai mică de
60 m (200 ft.)

---- * ---- *

5.4.
1

Manual,
director

fără

flight

M*
(Exclusi
v
P*

---- * ---- *

test
de
îndemân
are

RO

5.4.
2

Manual,
director

cu

flight

P*

---- * ---- *

5.4.
3

Cu utilizarea pilotului
P*
automat

---- * ---- *
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RO

CATEGORIA AERONAVE
CU
DECOLARE- PREGĂTIRE PRACTICĂ
ATERIZARE VERTICALĂ

Manevre/Proceduri

OTD FTD

5.4.
4

PL

Iniţialele
Verificat
Iniţialele
instructorul
examinatorul
ui
ui
la
la
FFS
încheierea
încheierea PL
verificării
instruirii

Manual, cu simularea
unui motor inoperant;
cedarea unui motor
trebuie simulată pe
perioada
apropierii
P*
finale, înaintea depăşirii
OM, fie până la
atingerea pistei, fie prin
executarea procedurii
de ratare

---- * ---- *

M*

Apropierea
nonprecizie
la
altitudinea/înălţimea
P*
minimă de coborâre
MDA/H

---- * ---- *

M*

Procedura de ratare cu
toate
motoarele
în
operare, la atingerea P*
DA/DH
sau
MDA/MDH

---- * ---- *

5.6.
1

Alte
proceduri
de
P*
întrerupere a apropierii

---- * ---- *

5.6.
2

Procedura de ratare cu
un
motor
simulat
inoperant la atingerea P*
DA/DH
sau
MDA/MDH

5.5

5.6

RO

FFS

TEST
DE
ÎNDEMÂNARE SAU
VERIFICAREA
COMPETENŢELOR
PROFESIONALE

M*
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RO

CATEGORIA AERONAVE
CU
DECOLARE- PREGĂTIRE PRACTICĂ
ATERIZARE VERTICALĂ

Manevre/Proceduri

OTD FTD

5.7

5.8

FFS

PL

TEST
DE
ÎNDEMÂNARE SAU
VERIFICAREA
COMPETENŢELOR
PROFESIONALE
Iniţialele
Verificat
Iniţialele
instructorul
examinatorul
ui
ui
la
la
FFS
încheierea
încheierea PL
verificării
instruirii

Autorotaţia în condiţii
IMC cu recuperarea
puterii pentru aterizarea
pe pistă numai în modul P*
elicopter (pentru acest
exerciţiu nu se foloseşte
o aeronavă)

---- * ---- *

Exclusiv
FFS

Recuperare din atitudini
neobişnuite (în funcţie P*
de calitatea FFS)

---- * ---- *

M*

M*

SECŢIUNEA 6 — Autorizarea adiţională la o calificare de tip pentru apropieri instrumentale
până la o înălţime de decizie mai mică de 60 m (200 ft.) (CAT II/III)

RO
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RO

CATEGORIA AERONAVE
CU
DECOLARE- PREGĂTIRE PRACTICĂ
ATERIZARE VERTICALĂ

Manevre/Proceduri

OTD FTD

6

FFS

PL

TEST
DE
ÎNDEMÂNARE SAU
VERIFICAREA
COMPETENŢELOR
PROFESIONALE
Iniţialele
Verificat
Iniţialele
instructorul
examinatorul
ui
ui
la
la
FFS
încheierea
încheierea PL
verificării
instruirii

Autorizarea adiţională la
o calificare de tip pentru
apropieri instrumentale
până la o înălţime de
decizie mai mică de 60
m (CAT II / III ).
Următoarele manevre şi
proceduri
reprezintă
cerinţele minime de
pregătire
pentru
autorizarea apropierilor
instrumentale până la o
înălţime de decizie
(DH) mai mică de 60 m
(200 ft.). Pe durata
următoarelor apropieri
instrumentale
şi
a
procedurilor de ratare
vor fi folosite toate
echipamentele impuse
de certificarea de tip a
aeronavei
pentru
apropierea
instrumentală până la o
DH mai mică de 60 m
(200 ft.)

6.1

RO

Decolare întreruptă la
RVR minim autorizat

P

----
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M*

RO

CATEGORIA AERONAVE
CU
DECOLARE- PREGĂTIRE PRACTICĂ
ATERIZARE VERTICALĂ

Manevre/Proceduri

OTD FTD

6.2

6.3

RO

FFS

PL

TEST
DE
ÎNDEMÂNARE SAU
VERIFICAREA
COMPETENŢELOR
PROFESIONALE
Iniţialele
Verificat
Iniţialele
instructorul
examinatorul
ui
ui
la
la
FFS
încheierea
încheierea PL
verificării
instruirii

Apropieri
ILS
în
condiţii simulate de
zbor instrumental până
la
DH
aplicabilă,
folosind sistemul de
ghidare a zborului. Se
respectă
procedurile
standard de coordonare
a echipajului

P

----

----

M*

Deviere după apropierea
indicată la punctul 6.2,
la
atingerea
DH.
Pregătirea va include de
asemenea o procedură
de ratare cauzată de
RVR
insuficient
(simulat),
vânt
de
forfecare,
abatere
excesivă a aeronavei
faţă de limitele de
apropiere
pentru
o
apropiere
reuşită,
cedarea echipamentului
de sol/de bord înaintea
atingerii DH şi ratarea
în condiţiile simulate de
cedare a echipamentului
de bord

P

----

----

M*
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RO

CATEGORIA AERONAVE
CU
DECOLARE- PREGĂTIRE PRACTICĂ
ATERIZARE VERTICALĂ

Manevre/Proceduri

OTD FTD

6.4

Aterizare (aterizări) cu
stabilirea
referinţei
vizuale la atingerea DH
după
o
apropiere
instrumentală. În funcţie
de sistemul specific de
ghidare a zborului, va fi
efectuată o aterizare
automată

FFS

P

----

P

----

PL

TEST
DE
ÎNDEMÂNARE SAU
VERIFICAREA
COMPETENŢELOR
PROFESIONALE
Iniţialele
Verificat
Iniţialele
instructorul
examinatorul
ui
ui
la
la
FFS
încheierea
încheierea PL
verificării
instruirii

M*

Secţiunea 7 Echipament opţional
7

E.
1.

Utilizarea
echipamentului opţional

----

Cerinţe specifice pentru categoria dirijabile
În cazul testelor de îndemânare sau a verificărilor competenţelor profesionale pentru
calificări de tip pentru dirijabile, solicitantul promovează secţiunile 1-5 şi 6 (după
caz) ale acestora. Respingerea la mai mult de 5 componente obligă candidatul să
susţină din nou testul/verificarea în întregime. Orice solicitant care nu promovează
cel mult 5 componente repetă examenul doar pentru componentele nepromovate.
Nepromovarea oricărei secţiuni la repetarea testului, inclusiv a acelor secţiuni care au
fost promovate într-o încercare anterioară, obligă solicitantul să susţină din nou
testul/verificarea în întregime. Toate secţiunile testului de îndemânare se promovează
într-un interval de şase luni.

TOLERANŢELE PROBELOR DE ZBOR
2.

RO

Solicitantul demonstrează capacitatea de a:
(a)

opera dirijabilul în limitele sale operaţionale;

(b)

efectua toate manevrele cu uşurinţă şi precizie;

(c)

demonstra o bună judecată şi abilităţi de zbor,
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RO

3.

(d)

folosi cunoştinţele aeronautice;

(e)

menţine controlul asupra dirijabilului în orice moment, pentru ca reuşita
procedurilor şi a manevrelor de zbor să nu fie niciodată pusă sub semnul
întrebării;

(f)

înţelege şi aplica procedurile de coordonare a echipajului şi de incapacitate; şi

(g)

comunica eficient cu ceilalţi membri ai echipajului.

Se aplică următoarele limite, corectate astfel încât să ţină cont de condiţiile
turbulente şi de calităţile de manevrare şi performanţele dirijabilului utilizat.
(a)

limite operaţionale în condiţii IFR

Înălţime:
În general

±100 ft.

Începerea unei proceduri de ratare la o înălţime de decizie/altitudine
Înălţime minimă de coborâre/altitudine

+50 ft./-0 ft.

+ 50 ft./-0 ft.

Drum magnetic:
după mijloace de radionavigaţie
Apropiere de precizie

±5°

deviere jumătate de scală, direcţie şi pantă

Cap compas:
Operări normale

±5°

Operări anormale/de urgenţă
(b)

±10°

limite operaţionale în condiţii VFR

Înălţime:
În general

±100 ft.

Cap compas:
Operări normale

±5°

Operări anormale/de urgenţă

±10°

CONŢINUTUL PREGĂTIRII, AL TESTULUI
COMPETENŢELOR PROFESIONALE
4.

ÎNDEMÂNARE/VERIFICĂRII

Următoarele simboluri înseamnă:
P=

RO

DE

Pregătit ca PIC sau copilot şi ca PF şi PNF pentru eliberarea unei calificări de
tip, după caz.

5.

Pregătirea practică se desfăşoară cel puţin la nivelul echipamentului de pregătire
prezentat ca (P) sau se poate desfăşura pe orice echipament de pregătire de nivel
superior indicat de săgeata (---->).

6

Pentru desemnarea echipamentului de pregătire folosit se folosesc următoarele
abrevieri:
FFS =

Simulator de zbor

FTD =

Echipament de pregătire pentru zbor

OTD =

Alt echipament de pregătire pentru zbor
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RO

As= Dirijabil
(a)

Candidaţii la un test de îndemânare pentru eliberarea unei calificări de tip
pentru dirijabile susţin doar secţiunile 1-5 şi, dacă este cazul, secţiunea 6.

(b)

Candidaţii la o verificare a competenţelor profesionale pentru revalidarea sau
reînnoirea unei calificări de tip pentru dirijabile susţin doar secţiunile 1-5 şi,
dacă este cazul, secţiunea 6.

(c)

Elementele cu asterisc (*) se efectuează numai după referinţe instrumentale.
Dacă această condiţie nu este îndeplinită în timpul testului de îndemânare sau
al verificării competenţelor profesionale, calificarea de tip se limitează exclusiv
la VFR.

7.

Dacă în coloana de validare a testului de îndemânare sau a verificării competenţelor
profesionale apare litera „M”, acest lucru arată caracterul obligatoriu al exerciţiului.

8.

Se folosesc echipamente de simulare a zborului pentru pregătirea practică şi testare
dacă acestea sunt parte a unui curs pentru calificarea de tip. Următoarele precizări se
aplică pentru curs:
(a)

calificarea de echipamente de pregătire prin simularea zborului, aşa cum se
prevede în partea OR;

(b)

calificările instructorului.

CATEGORIA DIRIJABILE

PREGĂTIRE PRACTICĂ

Manevre/Proceduri

OTD

FTD

FFS

As

TEST
DE
ÎNDEMÂNARE
SAU
VERIFICAREA
COMPETENŢEL
OR
PROFESIONALE
Verific
Iniţialele
at
instructorului
la încheierea
FFS
instruirii
As

Iniţialele
examinato
rului
la
încheierea
verificării

SECŢIUNEA 1 — Pregătiri şi verificări înaintea zborului

RO

1.1

Inspecţia
zborului

înaintea

1,2

Verificarea
piloţilor

cabinei

P

P

----
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CATEGORIA DIRIJABILE

PREGĂTIRE PRACTICĂ

Manevre/Proceduri

OTD

1.3

1.4

1.5

Proceduri de demarare,
verificarea
echipamentului radio şi
de navigaţie, alegerea
şi setarea frecvenţelor
de navigaţie şi de
comunicaţii

Verific
Iniţialele
at
instructorului
la încheierea
FFS
instruirii
As

FTD

FFS

As

P

----

----

M

P

----

M

----

----

M

Procedura de ridicare a
ancorei şi manevrare la
sol
Proceduri şi verificări
P
înainte de decolare

TEST
DE
ÎNDEMÂNARE
SAU
VERIFICAREA
COMPETENŢEL
OR
PROFESIONALE

----

Iniţialele
examinato
rului
la
încheierea
verificării

SECŢIUNEA 2 — Manevre şi proceduri în timpul zborului

RO

2,1

Profil
normal
decolare VFR

2.2

de

P

----

M

Decolare cu defecţiune
simulată a motorului

P

----

M

2.3

Decolare cu dificultate
> 0 (T/O dificil)

P

----

2.4

Decolare cu dificultate
> 0 (T/O uşor)

P

----
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CATEGORIA DIRIJABILE

PREGĂTIRE PRACTICĂ

Manevre/Proceduri

OTD

FTD

FFS

As

TEST
DE
ÎNDEMÂNARE
SAU
VERIFICAREA
COMPETENŢEL
OR
PROFESIONALE
Verific
Iniţialele
at
instructorului
la încheierea
FFS
instruirii
As

2.5

Procedura normală de
urcare

P

----

2.6

Urcare la nivel

P

----

2.7

Recunoaşterea
nivelului

P

----

2.8

Zborul la sau aproape
de nivel

P

----

2.9

Coborâre şi abordare
normală

P

----

2.10

Profil
normal
aterizare VFR

P

----

M

2.11

Aterizare cu dificultate
> 0 (aterizare dificilă)

P

----

M

2.12

Aterizare cu dificultate
< 0 (aterizare uşoară)

P

----

M

de

Iniţialele
examinato
rului
la
încheierea
verificării

M

Lăsat liber intenţionat
SECŢIUNEA 3 — Operări normale şi anormale ale următoarelor sisteme şi proceduri

RO
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CATEGORIA DIRIJABILE

PREGĂTIRE PRACTICĂ

Manevre/Proceduri

OTD

3

RO

FTD

FFS

As

Operări normale şi
anormale
ale
următoarelor sisteme şi
proceduri
(se
pot
efectua pe un FSTD,
dacă
acesta
este
calificat pentru acest
exerciţiu):

Verific
Iniţialele
at
instructorului
la încheierea
FFS
instruirii
As

M

3.1

Motor

P

----

----

----

3.2

Presurizarea anvelopei

P

----

----

----

3.3

Sistem Pitot/static

P

----

----

----

3.4

Alimentarea
combustibil

P

----

----

----

3.5

Sistemul electric

P

----

----

----

3.6

Sistemul hidraulic

P

----

----

----

3.7

Comenzi de zbor şi
P
circuit de compensare

----

----

----

3.8

Sistem de balonete

----

----

----

cu

TEST
DE
ÎNDEMÂNARE
SAU
VERIFICAREA
COMPETENŢEL
OR
PROFESIONALE

P

227

Iniţialele
examinato
rului
la
încheierea
verificării
Se alege
un
minimum
obligatori
u de 3
elemente
din
această
secţiune

RO

CATEGORIA DIRIJABILE

PREGĂTIRE PRACTICĂ

Manevre/Proceduri

OTD

FTD

FFS

As

3.9

Pilot
automat/Flight
P
director

---

---

----

3.10

Sisteme de creştere a
P
stabilităţii

----

----

----

3.11

Radar
meteorologic
radioaltimetru,
transponder,
P
echipament
GPWS
(dacă este cazul)

----

----

----

3.12

Sistemul trenului de
P
aterizare

-----

-----

----

3.13

Sursa de
auxiliară

P

----

----

----

3.14

Radio, echipament de
navigaţie, instrumente
P
de zbor şi sistem de
administrare a zborului

----

----

----

alimentare

TEST
DE
ÎNDEMÂNARE
SAU
VERIFICAREA
COMPETENŢEL
OR
PROFESIONALE
Verific
Iniţialele
at
instructorului
la încheierea
FFS
instruirii
As

Iniţialele
examinato
rului
la
încheierea
verificării

Lăsat liber intenţionat
SECŢIUNEA 4 — Proceduri anormale şi de urgenţă

RO
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PREGĂTIRE PRACTICĂ

CATEGORIA DIRIJABILE

Manevre/Proceduri

OTD

4

FTD

FFS

As

M

Exerciţii de evaluare în
caz de incendiu, motor,
APU, compartimentul
pentru mărfuri, postul
P
de pilotaj şi incendii
electrice,
inclusiv
evacuare, dacă este
cazul

4.2

Localizarea
evacuarea fumului

4.3

Defecţiuni
motorului,
repornire

şi

----

----

----

P

----

----

----

P

----

----

----

Iniţialele
examinato
rului
la
încheierea
verificării
Se alege
un
minimum
obligatori
u de trei
elemente
din
această
secţiune

ale
oprire şi

În anumite faze de
zbor, inclusiv cedarea
multiplă a motoarelor

RO

Verific
Iniţialele
at
instructorului
la încheierea
FFS
instruirii
As

Proceduri anormale şi
de urgenţă
(pot fi efectuate pe un
FSTD, dacă acesta este
potrivit
pentru
exerciţiu)

4.1

TEST
DE
ÎNDEMÂNARE
SAU
VERIFICAREA
COMPETENŢEL
OR
PROFESIONALE
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CATEGORIA DIRIJABILE

PREGĂTIRE PRACTICĂ

Manevre/Proceduri

OTD

4.4

4.5

4.6

FTD

FFS

As

Deteriorarea stării de
sănătate
a
unui P
membru al echipajului

----

----

----

Disfuncţii
transmisiei/cutiei
viteze

----

----

----

----

----

----

ale
de P

Alte proceduri de
urgenţă, aşa cum sunt
P
prezentate în Manualul
de zbor

TEST
DE
ÎNDEMÂNARE
SAU
VERIFICAREA
COMPETENŢEL
OR
PROFESIONALE
Verific
Iniţialele
at
instructorului
la încheierea
FFS
instruirii
As

Iniţialele
examinato
rului
la
încheierea
verificării

Exclusi
v FFS

SECŢIUNEA 5 Proceduri de zbor instrumental (se efectuează în condiţii IMC reale sau
simulate)
5.1

5.1.1

5.2

RO

Decolarea
instrumentală: trecerea
la zborul instrumental P*
se va face imediat după
ridicarea de la sol

---- * ---- * ---- *

Defecţiune simulată la
motor
în
timpul P*
decolării

---- * ---- * ---- *

M*

Respectarea rutelor de
plecare şi sosire şi a P*
instrucţiunilor ATC

---- * ---- * ---- *

M*
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CATEGORIA DIRIJABILE

PREGĂTIRE PRACTICĂ

Manevre/Proceduri

FTD

FFS

As

5.3

Proceduri de aşteptare

P*

---- * ---- * ---- *

5.4

Apropiere de precizie
până la o înălţime de
P*
decizie nu mai mică de
60 m (200 ft.)

---- * ---- * ---- *

5.4.1

RO

OTD

Manual,
director

fără

cu

flight

flight

TEST
DE
ÎNDEMÂNARE
SAU
VERIFICAREA
COMPETENŢEL
OR
PROFESIONALE
Verific
Iniţialele
at
instructorului
la încheierea
FFS
instruirii
As

Iniţialele
examinato
rului
la
încheierea
verificării

M*
P*

---- * ---- * ---- *

5.4.2

Manual,
director

P*

---- * ---- * ---- *

5.4.3

Cu utilizarea pilotului
P*
automat

---- * ---- * ---- *

5.4.4

Manual, cu simularea
unui motor inoperant;
cedarea unui motor
trebuie simulată pe
perioada
apropierii
finale,
înaintea P*
depăşirii radiofarului
exterior (OM), până la
atingerea pistei sau pe
durata
procedurii
complete de ratare

---- * ---- * ---- *
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(doar
test de
îndemâ
nare)

M*

RO

CATEGORIA DIRIJABILE

PREGĂTIRE PRACTICĂ

Manevre/Proceduri

OTD

5.5

FTD

FFS

As

Apropierea
nonprecizie
la
altitudinea/înălţimea
P*
minimă de coborâre
MDA/H

---- * ---- * ---- *

Procedura de ratare cu
toate motoarele în
operare, la atingerea P*
DA/DH
sau
MDA/MDH

---- * ---- * ---- *

5.6.1

Alte proceduri de
P*
întrerupere a apropierii

---- * ---- * ---- *

5.6.2

Procedura de ratare cu
un
motor
simulat
inoperant la atingerea P*
DA/DH
sau
MDA/MDH

5.6

5.7

Recuperare
din
atitudini neobişnuite
(în funcţie de calitatea
FFS)

P*

TEST
DE
ÎNDEMÂNARE
SAU
VERIFICAREA
COMPETENŢEL
OR
PROFESIONALE
Verific
Iniţialele
at
instructorului
la încheierea
FFS
instruirii
As

Iniţialele
examinato
rului
la
încheierea
verificării

M*

M*

---- * ---- * ---- *

M*

SECŢIUNEA 6 —Autorizarea adiţională la o calificare de tip pentru apropieri instrumentale
până la o înălţime de decizie mai mică de 60 m (200 ft.) (CAT II / III)

RO
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PREGĂTIRE PRACTICĂ

CATEGORIA DIRIJABILE

Manevre/Proceduri

OTD

6

FTD

FFS

P

----

As

TEST
DE
ÎNDEMÂNARE
SAU
VERIFICAREA
COMPETENŢEL
OR
PROFESIONALE
Verific
Iniţialele
at
instructorului
la încheierea
FFS
instruirii
As

Iniţialele
examinato
rului
la
încheierea
verificării

Autorizarea adiţională la o
calificare de tip pentru
apropieri
instrumentale
până la o înălţime de
decizie mai mică de 60 m
(CAT II / III ).
Următoarele manevre şi
proceduri
reprezintă
cerinţele
minime
de
pregătire
pentru
autorizarea
apropierilor
instrumentale până la o
înălţime de decizie (DH)
mai mică de 60 m (200
ft.).
Pe
durata
următoarelor
apropieri
instrumentale
şi
a
procedurilor de apropiere
întreruptă vor fi folosite
toate
echipamentele
impuse de certificarea de
tip a dirijabilului pentru
apropierea instrumentală
până la o DH mai mică de
60 m (200 ft.).

6.1

RO

Decolare întreruptă
RVR minim autorizat

la
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M*
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CATEGORIA DIRIJABILE

PREGĂTIRE PRACTICĂ

Manevre/Proceduri

OTD

6.2

Verific
Iniţialele
at
instructorului
la încheierea
FFS
instruirii
As

FTD

FFS

P

----

M*

P

----

M*

Iniţialele
examinato
rului
la
încheierea
verificării

Apropieri ILS
În condiţii simulate de
zbor instrumental până la
DH aplicabilă, folosind
sistemul de ghidare a
zborului. Se respectă
procedurile standard de
coordonare a echipajului
(SOP)

6.3

As

TEST
DE
ÎNDEMÂNARE
SAU
VERIFICAREA
COMPETENŢEL
OR
PROFESIONALE

Procedura de ratare
După apropierea indicată
la punctul 6.2, la atingerea
DH.
Pregătirea va include de
asemenea o procedură de
ratare cauzată de RVR
insuficient (simulat), vânt
de forfecare, abatere
excesivă a aeronavei faţă
de limitele de apropiere
pentru o apropiere reuşită
şi cedarea echipamentului
de sol/de bord înaintea
atingerii DH şi ratarea în
condiţiile simulate de
cedare a echipamentului
de bord

RO
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CATEGORIA DIRIJABILE

PREGĂTIRE PRACTICĂ

Manevre/Proceduri

OTD

6.4

FTD

FFS

P

----

As

TEST
DE
ÎNDEMÂNARE
SAU
VERIFICAREA
COMPETENŢEL
OR
PROFESIONALE
Verific
Iniţialele
at
instructorului
la încheierea
FFS
instruirii
As

Iniţialele
examinato
rului
la
încheierea
verificării

Aterizare (aterizări)
Cu stabilirea referinţei
vizuale la atingerea DH
după
o
apropiere
instrumentală. În funcţie
de sistemul specific de
ghidare a zborului, va fi
efectuată
o
aterizare
automată

M*

SECŢIUNEA 7 — Echipament opţional
7

RO

Utilizarea echipamentului
opţional

P

----
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ANEXA II
LA REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE
CERINŢE PENTRU CONVERTIREA LICENŢELOR ŞI CALIFICĂRILOR
NAŢIONALE PENTRU AVIOANE ŞI ELICOPTERE
A.
1.

AVIOANE
Licenţe de pilot

O licenţă de pilot eliberată de un stat membru în conformitate cu cerinţele naţionale se
converteşte în licenţă conformă cu partea FCL, cu condiţia ca solicitantul să îndeplinească
următoarele cerinţe:

RO

(a)

pentru ATPL(A) şi CPL(A), respectă, în urma unei verificări a competenţelor
profesionale, cerinţele pentru revalidare din partea FCL pentru calificarea de
clasă, de tip şi instrumentală, aferente privilegiilor licenţei deţinute;

(b)

face dovada cunoaşterii componentelor relevante ale părţii OPS şi părţii FCL;

(c)

face dovada competenţelor lingvistice, în conformitate cu punctul FCL.055;

(d)

respectă cerinţele din tabelul de mai jos:

Licenţa
naţională
deţinută

Total
experienţă
zbor

(1)

(2)

ATPL(A)

ore Cerinţe
de suplimentare

(3)

Înlocuirea
licenţei
în Înlăturarea
conformitate cu condiţiilor
partea FCL şi
condiţii (după
caz)
(4)

(5)

>1500 ca PIC Niciuna
pe
avioane
multipilot

ATPL(A)

Nu se aplică

ATPL(A)

>1500
avioane
multipilot

pe Niciuna

conform literei conform literei (b)
(c) punctul (4) (c) punctul (5)

ATPL(A)

>500
avioane
multipilot

pe Face
dovada
cunoştinţelor
privind
planificarea
zborului
şi
performanţele,
în conformitate
cu
punctul
FCL.515.

ATPL(A) cu o
calificare de tip
limitată
la
copilot
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(a)

Face
dovada (c)
capacităţii de a
acţiona ca PIC,
conform
dispoziţiilor de
la apendicele 9
la partea FCL.

RO

Licenţa
naţională
deţinută

Total
experienţă
zbor

(1)

(2)

ore Cerinţe
de suplimentare

CPL/IR(A) şi a
promovat testul
teoretic OACI
ATPL în statul
membru care a
eliberat licenţa

(3)

Înlocuirea
licenţei
în Înlăturarea
conformitate cu condiţiilor
partea FCL şi
condiţii (după
caz)
(4)

(5)

(i) face dovada CPL/IR(A) cu Nu se aplică
cunoştinţelor
credite teoretice
privind
ATPL
planificarea
zborului
şi
performanţele,
în conformitate
cu
punctele
FCL.310
şi
FCL.615 litera
(b).

(d)

(ii) respectă
restul cerinţelor
de la punctul
FCL.720.A
litera (c)
CPL/IR(A)

CPL/IR(A)

RO

>500 de ore pe
avioane
multipilot sau
în
operări
multipilot
pe
avioane cu un
singur pilot CS23
categoria
commuter sau
echivalent, în
conformitate cu
partea
OPS
pentru
transportul
aerian
comercial

(i) promovează CPL/IR(A) cu Nu se aplică
un
examen credite teoretice
teoretic
ATPL
ATPL(A)
în
statul membru
care a eliberat
licenţa*

(e)

(ii)
respectă
restul cerinţelor
de la punctul
FCL.720.A
litera (c)

>500 ca PIC pe Niciuna
avioane cu un
singur pilot

CPL/IR(A) cu
calificări
de
tip/clasă
limitate
la
avioane cu un
singur pilot
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(f)

RO

ore Cerinţe
de suplimentare

Înlocuirea
licenţei
în Înlăturarea
conformitate cu condiţiilor
partea FCL şi
condiţii (după
caz)

Licenţa
naţională
deţinută

Total
experienţă
zbor

(1)

(2)

CPL/IR(A)

<500 ca PIC pe Face
dovada Conform
avioane cu un cunoştinţelor
litera (f)
singur pilot
privind
planificarea
zborului
şi
performanţele
în zbor pentru
nivelul CPL/IR

CPL(A)

>500 ca PIC pe Calificare
de
avioane cu un zbor pe timp de
singur pilot
noapte,
dacă
este cazul

CPL(A)

<500 ca PIC pe (i) calificare de Conform
avioane cu un zbor pe timp de litera (h)
singur pilot
noapte,
dacă
este cazul;

(3)

(4)

(5)
(4) Obţine
(g)
calificarea de
tip multipilot,
în conformitate
cu partea FCL

CPL(A)
cu
calificări
de
tip/clasă
limitate
la
avioane cu un
singur pilot
(4)

(h)

(i)

(ii) face dovada
cunoştinţelor
privind
planificarea
zborului
şi
performanţele
în zbor, în
conformitate cu
punctul
FCL.310.

RO
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ore Cerinţe
de suplimentare

Înlocuirea
licenţei
în Înlăturarea
conformitate cu condiţiilor
partea FCL şi
condiţii (după
caz)

Licenţa
naţională
deţinută

Total
experienţă
zbor

(1)

(2)

PPL/IR(A)

≥75
în Calificarea de PPL/IR(A) (IR
conformitate cu zbor pe timp de limitată la PPL)
IFR
noapte,
dacă
privilegiile
zborului
pe
timp de noapte
nu sunt incluse
în
calificarea
instrumentală

PPL(A)

≥70 pe avioane Face
dovada PPL(A)
folosirii
mijloacelor de
radionavigaţie

(3)

(4)

(5)
Face
dovada (j)
cunoştinţelor
privind
planificarea
zborului
şi
performanţele
în zbor, în
conformitate cu
punctul
FCL.615 litera
(b).
(k)

* Titularii CPL care deţin deja o calificare de tip pentru un avion multipilot nu sunt obligaţi să
promoveze un examen teoretic pentru ATPL(A), în timp ce continuă să opereze pe acelaşi tip
de avion, dar nu primesc credite teoretice ATPL(A) pentru o licenţă conformă cu partea FCL.
Dacă solicită o altă calificare de tip pentru un avion multipilot diferit, aceştia trebuie să
îndeplinească cerinţa de la coloana (3) rândul (e) punctul (i) din tabelul de mai sus.
2.

Certificate de instructor

Un certificat de instructor eliberat de un stat membru în conformitate cu cerinţele naţionale se
converteşte în certificat conform cu partea FCL, cu condiţia ca solicitantul să îndeplinească
următoarele cerinţe:
Certificat
sau Experienţă
privilegii naţionale
deţinute

Cerinţe
suplimentare

Înlocuirea
certificatului
conformitate
partea FCL

(1)

(2)

(3)

(4)

FI(A)/IRI(A)/TRI(
A)/CRI(A)

conform cerinţelor N/A
de la partea FCL
pentru certificatul
relevant

3.

RO

în
cu

FI(A)/IRI(A)/TRI(
A)/CRI(A)

Certificat SFI
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Un certificat SFI eliberat de un stat membru în conformitate cu cerinţele naţionale se
converteşte în certificat conform cu partea FCL, cu condiţia ca titularul să îndeplinească
următoarele cerinţe:
Certificatul naţional Experienţă
deţinut

Cerinţe
suplimentare

Înlocuirea
certificatului
conformitate
partea FCL

(1)

(2)

(3)

(4)

SFI(A)

>1 500 de ore ca (i)
este titularul SFI(A)
pilot pe MPA
sau a deţinut cel
puţin un CPL, MPL
sau
ATPL
pe
avioane eliberat de
un stat membru;

în
cu

(ii)
a promovat
conţinutul referitor
la simulator al
tipului relevant de
curs
pentru
calificare
care
cuprinde MCC.
SFI(A)

3 ani de experienţă a
promovat SFI(A)
recentă ca SFI
conţinutul referitor
la simulator de zbor
al tipului relevant
de curs pentru
calificare
care
cuprinde MCC

Conversia este valabilă pe o perioadă de trei ani. Revalidarea depinde de respectarea
cerinţelor relevante, prevăzute prin partea FCL.
4.

Certificat STI

Un certificat STI eliberat de un stat membru în conformitate cu cerinţele naţionale ale acelui
stat se poate converti în certificat conform cu partea FCL, cu condiţia ca titularul să
îndeplinească cerinţele din tabelul de mai jos:

RO

Certificatul naţional Experienţă
deţinut

Cerinţe
suplimentare

Înlocuirea
certificatului

(1)

(3)

(4)

(2)
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Certificatul naţional Experienţă
deţinut

Cerinţe
suplimentare

Înlocuirea
certificatului

(1)

(2)

(3)

(4)

STI(A)

> 500 de ore ca PIC (i) este titularul sau STI(A)
pe SPA
a deţinut cel puţin o
licenţă de pilot
eliberată de un stat
membru;
(ii)
a
susţinut
verificarea
competenţei
profesionale
în
conformitate
cu
apendicele 9 la
partea FCL pe un
FSTD
corespunzător
pregătirii avute în
vedere

STI(A)

3 ani de experienţă a
susţinut STI(A)
recentă ca STI
verificarea
competenţei
profesionale
în
conformitate
cu
apendicele 9 la
partea FCL pe un
FSTD
corespunzător
pregătirii avute în
vedere

Revalidarea certificatului depinde de respectarea cerinţelor relevante, prevăzute prin partea
FCL.
B.
1.

ELICOPTERE
Licenţe de pilot

O licenţă de pilot eliberată de un stat membru în conformitate cu cerinţele naţionale se
converteşte în licenţă conformă cu partea FCL, cu condiţia ca solicitantul să îndeplinească
următoarele cerinţe:

RO

(a)

respectă, în urma unei verificări a competenţelor profesionale, cerinţele pentru
revalidare din partea FCL pentru calificarea de tip şi instrumentală, aferente
privilegiilor licenţei deţinute;

(b)

face dovada cunoaşterii componentelor relevante ale părţii OPS şi părţii FCL;

(c)

face dovada competenţelor lingvistice, în conformitate cu punctul FCL.055;

(d)

respectă cerinţele din tabelul de mai jos:
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Licenţa
naţională
deţinută

Total
ore Cerinţe
experienţă de suplimentare
zbor

Înlocuirea
Înlăturarea
licenţei
în condiţiilor
conformitate
cu partea FCL
şi
condiţii
(după caz)

(1)

(2)

(4)

ATPL(H)
IR(H) valabilă

>1 000 de ore niciuna
ca PIC pe
elicoptere
multipilot

ATPL(H)
IR

ATPL(H) fără >1 000 de ore niciuna
privilegii
ca PIC pe
IR(H)
elicoptere
multipilot

ATPL(H)

ATPL(H)
IR(H) valabilă

ATPL(H)
IR
cu
calificare
tip limitată
copilot

(3)

>1 000 de ore Niciuna
pe elicoptere
multipilot

ATPL(H) fără >1 000 de ore Niciuna
privilegii
pe elicoptere
IR(H)
multipilot

RO
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(5)
şi Nu se aplică

(a)

(b)

şi
o
de
la

face dovada (c)
capacităţii de
a acţiona ca
PIC, conform
dispoziţiilor
de
la
apendicele 9
la partea FCL.

o
calificare
validă de tip
ATPL(H)
limitată
la
copilot

face dovada (d)
capacităţii de
a acţiona ca
PIC, conform
dispoziţiilor
de
la
apendicele 9
la partea FCL.

RO

Licenţa
naţională
deţinută

Total
ore Cerinţe
experienţă de suplimentare
zbor

Înlocuirea
Înlăturarea
licenţei
în condiţiilor
conformitate
cu partea FCL
şi
condiţii
(după caz)

(1)

(2)

(4)

ATPL(H)
IR(H) valabilă

>500 de ore pe face dovada conform
elicoptere
cunoştinţelor
litera (c)
multipilot
privind
planificarea
zborului
şi
performanţele
în zbor, în
conformitate
cu
punctele
FCL.515
şi
FCL.615 litera
(b).

(3)

ATPL(H) fără >500 de ore pe conform
privilegii
elicoptere
litera (e)
IR(H)
multipilot
CPL/IR(H) şi
a
promovat
testul teoretic
OACI
ATPL(H) în
statul membru
care a eliberat
licenţa

(3) conform
litera (d)

(i) face dovada
cunoştinţelor
privind
planificarea
zborului
şi
performanţele
în zbor, în
conformitate
cu
punctele
FCL.310
şi
FCL.615 litera
(b).

(5)
(4) conform
litera (c)

(5) (e)

(4) conform
litera (d)

(5) (f)

CPL/IR(H)

Nu se aplică

(g)

cu
credite
teoretice
ATPL(H), cu
condiţia
ca
testul teoretic
OACI
ATPL(H) să
fie evaluat la
nivelul
prevăzut
în
partea -FCL
respectă ATPL

(ii)
restul
cerinţelor de la
punctul
FCL.720.H
litera (b)

RO
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Licenţa
naţională
deţinută

Total
ore Cerinţe
experienţă de suplimentare
zbor

Înlocuirea
Înlăturarea
licenţei
în condiţiilor
conformitate
cu partea FCL
şi
condiţii
(după caz)

(1)

(2)

(4)

(5)

CPL/IR(H)

>500 de ore pe (i)
să
elicoptere
promoveze un
multipilot
examen
teoretic
ATPL(H) în
statul membru
care a eliberat
licenţa*

CPL/IR(H)

Nu se aplică

(3)

(h)

cu
credite
teoretice
conform părţii
FCL ATPL(H)

(ii) să respecte
restul
cerinţelor de la
punctul
FCL.720.H
litera (b)
CPL/IR(H)

>500 de ore ca Niciuna
PIC
pe
elicoptere cu
un singur pilot

CPL/IR(H)

<500 de ore ca
PIC
pe
elicoptere cu
un singur pilot

CPL(H)

RO

CPL/IR(H) cu
calificări de
tip limitate la
elicoptere cu
un singur pilot

face dovada conform
cunoştinţelor
litera (i)
privind
planificarea
zborului
şi
performanţele
în zbor, în
conformitate
cu
punctele
FCL.310
şi
FCL.615 litera
(b).

(4)

>500 de ore ca calificare de CPL(H)
cu
PIC
pe pilotaj pe timp calificări de
elicoptere cu de noapte
tip/clasă
un singur pilot
limitate
la
elicoptere cu
un singur pilot
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(i)

(j)

obţine
calificarea de
tip multipilot,
în
conformitate
cu partea FCL

(k)

RO

Licenţa
naţională
deţinută

Total
ore Cerinţe
experienţă de suplimentare
zbor

Înlocuirea
Înlăturarea
licenţei
în condiţiilor
conformitate
cu partea FCL
şi
condiţii
(după caz)

(1)

(2)

(3)

(4)

CPL(H)

<500 de ore ca
PIC
pe
elicoptere cu
un singur pilot

calificare de conform
zbor pe timp litera (k)
de noapte-face
dovada
cunoştinţelor
privind
planificarea
zborului
şi
performanţele
în zbor, în
conformitate
cu
punctul
FCL.310.

CPL(H)

>500 de ore ca
PIC
pe
Fără calificare
elicoptere
cu
de pilotaj pe
timp de noapte un singur pilot

(5)
(4)

(l)

Obţine
(m
calificarea de )
tip multipilot,
în
conformitate
cu partea FCL
CPL(H)
<500 de ore ca face dovada conform
şi calificarea (n)
PIC
pe
cunoştinţelor
articolului
4
de zbor pe
Fără calificare
elicoptere
cu
privind
litera
(k)
şi
timp
de
de pilotaj pe
un
singur
pilot
planificarea
limitat
la
noapte
timp de noapte
zborului
şi operări
în
performanţele condiţii VFR
în zbor, în
conformitate
cu
punctul
FCL.310

RO

conform (4)
litera (k) şi
limitat
la
operări
în
condiţii VFR
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Licenţa
naţională
deţinută

Total
ore Cerinţe
experienţă de suplimentare
zbor

Înlocuirea
Înlăturarea
licenţei
în condiţiilor
conformitate
cu partea FCL
şi
condiţii
(după caz)

(1)

(2)

(4)

PPL/IR(H)

75
în calificarea de PPL/IR(H) (IR
zbor pe timp limitată
la
conformitate
de
noapte, PPL)
cu IFR
dacă
privilegiile
zborului
pe
timp de noapte
nu sunt incluse
în calificarea
instrumentală

PPL(H)

75
elicoptere

(3)

(5)

pe face dovada PPL (H)
folosirii
mijloacelor de
radionavigaţie

face dovada (o)
cunoştinţelor
privind
planificarea
zborului
şi
performanţele
în zbor, în
conformitate
cu
punctul
FCL.615 litera
(b).
(p)

* Titularii CPL care deţin deja o calificare de tip pentru un avion multipilot nu sunt obligaţi să
promoveze un examen teoretic pentru ATPL(H), în timp ce continuă să opereze pe acelaşi tip
de elicopter, dar nu primesc credite teoretice ATPL(H) pentru o licenţă conformă cu partea
FCL. Dacă solicită o altă calificare de tip pentru un elicopter multipilot diferit, aceştia trebuie
să îndeplinească cerinţa de la coloana (3) rândul (h) punctul (i) din tabelul de mai sus.
2.

Certificate de instructor

Un certificat de instructor eliberat de un stat membru în conformitate cu cerinţele naţionale se
converteşte în certificat conform cu partea FCL, cu condiţia ca solicitantul să îndeplinească
următoarele cerinţe:
Certificat
privilegii
deţinute
(1)

sau Experienţă
naţionale
(2)

Cerinţe
suplimentare

Înlocuirea certificatului

(3)

(4)

FI(H)/IRI(H)/TRI(H) conform cerinţelor
de la partea FCL
pentru certificatul
relevant

FI(H)/IRI(H)/TRI(H)*

Revalidarea certificatului depinde de respectarea cerinţelor relevante, prevăzute prin partea
FCL.
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3.

Certificat SFI

Un certificat SFI eliberat de un stat membru în conformitate cu cerinţele naţionale se
converteşte în certificat conform cu partea FCL, cu condiţia ca titularul să îndeplinească
următoarele cerinţe:
Certificatul naţional Experienţă
deţinut

Cerinţe
suplimentare

Înlocuirea
certificatului

(1)

(2)

(3)

(4)

SFI(H)

>1 000 de ore ca (i)
este titularul SFI(H)
pilot pe MPH
sau a deţinut cel
puţin un CPL, MPL
sau ATPL eliberat
de un stat membru;
(ii)
a promovat
conţinutul referitor
la
simulator
al
tipului relevant de
curs
pentru
calificare
care
cuprinde MCC

SFI(H)

3 ani de experienţă a
promovat SFI(H)
recentă ca SFI
conţinutul referitor
la
simulator
al
tipului relevant de
curs
pentru
calificare
care
cuprinde MCC

Revalidarea certificatului depinde de respectarea cerinţelor relevante, prevăzute prin partea
FCL.
4.

Certificat STI

Un certificat STI eliberat de un stat membru în conformitate cu cerinţele naţionale ale acelui
stat se poate converti în certificat conform cu partea FCL, cu condiţia ca titularul să
îndeplinească cerinţele din tabelul de mai jos:

RO

Certificatul naţional Experienţă
deţinut

Cerinţe
suplimentare

Înlocuirea
certificatului

(1)

(3)

(4)

(2)
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Certificatul naţional Experienţă
deţinut

Cerinţe
suplimentare

Înlocuirea
certificatului

(1)

(2)

(3)

(4)

STI(H)

> 500 de ore ca pilot (i)
este titularul STI(H)
pe SPH
sau a deţinut cel
puţin o licenţă de
pilot eliberată de un
stat membru;
(ii)
a
susţinut
verificarea
competenţei
profesionale
în
conformitate
cu
apendicele 9 la
partea FCL pe un
FSTD
corespunzător
pregătirii avute în
vedere

STI(H)

3 ani de experienţă a
susţinut STI(H)
recentă ca SFI
verificarea
competenţei
profesionale
în
conformitate
cu
apendicele 9 la
partea FCL pe un
FSTD
corespunzător
pregătirii avute în
vedere

Revalidarea certificatului depinde de respectarea cerinţelor relevante, prevăzute prin partea
FCL.
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ANEXA III
LA REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE
CERINŢE PENTRU RECUNOAŞTEREA LICENŢELOR ELIBERATE DE CĂTRE
SAU ÎN NUMELE UNOR ŢĂRI TERŢE
A.

VALIDAREA LICENŢELOR

Generalităţi
1.

O licenţă de pilot eliberată cu respectarea cerinţelor din anexa 1 OACI de către o ţară
terţă poate fi validată de autoritatea competentă a unui stat membru.
Piloţii înaintează cererea către autoritatea competentă a statului membru în care îşi au
reşedinţa sau s-au stabilit sau, dacă nu îşi au domiciliul pe teritoriul statului membru,
în care îşi are sediul principal operatorul pentru care zboară sau au intenţia să zboare.

2.

Perioada de validare a licenţei nu depăşeşte 1 an, cu condiţia ca licenţa de bază să
rămână validă.
Această perioadă poate fi extinsă o singură dată de către autoritatea competentă care
a eliberat actul de validare, dacă, în timpul perioadei de validare, pilotul a solicitat
sau se află în pregătire pentru eliberarea unei licenţe în conformitate cu partea FCL.
Această extindere acoperă perioada de timp necesară pentru eliberarea licenţei în
conformitate cu partea FCL.
Titularii unei licenţe acceptate de către un stat membru îşi exercită privilegiile în
conformitate cu cerinţele stabilite prin partea FCL.

Licenţe de pilot pentru transportul aerian comercial şi alte activităţi comerciale
3.

În cazul licenţelor de pilot pentru transportul aerian comercial şi alte activităţi
comerciale, titularul respectă următoarele cerinţe:
(a)

îndeplineşte, în urma unui test de îndemânare, cerinţele pentru revalidare din
partea FCL pentru calificarea de tip sau clasă, aferente privilegiilor licenţei
deţinute;

(b)

face dovada cunoaşterii componentelor relevante ale părţii OPS şi părţii FCL;

(c)

face dovada competenţei lingvistice în limba engleză în conformitate cu
punctul FCL.055;

(d)

este titularul unui certificat medical clasa 1 valid eliberat cu respectarea
prevederilor părţii Medical;

(e)

în cazul avioanelor, îndeplineşte cerinţele privind experienţa din următorul
tabel:

Licenţa deţinută

Total ore experienţă de Privilegii
zbor

(1)

(2)

ATPL(A)

>1 500 de ore ca PIC pe Transport
aerian (a)
avioane multipilot
comercial pe avioane
multipilot ca PIC

(3)

ATPL(A) sau CPL(A)/IR* >1 500 de ore ca PIC sau Transport

RO

249

aerian (b)

RO

copilot
pe
avioane comercial pe avioane
multipilot în conformitate multipilot în calitate de
cu cerinţele operaţionale copilot
CPL(A)/IR

>1 000 de ore ca PIC în Transport
aerian (c)
transportul
aerian comercial pe avioane cu
comercial de la obţinerea un singur pilot ca PIC
unei IR

CPL(A)/IR

>1 000 de ore ca PIC sau
copilot pe avioane cu un
singur
pilot
în
conformitate cu cerinţele
operaţionale

Transport
aerian (d)
comercial pe avioane cu
un singur pilot în calitate
de copilot, în conformitate
cu partea OPS

CPLA(A)/IR, >700 de ore pe avioane,
altele decât TMG, inclusiv
200 de ore de activitate în
rolul pentru care se are în
vedere recunoaşterea şi 50
de ore în respectivul rol în
ultimele 12 luni

Exercitarea privilegiilor (e)
pe avioane în operări
altele decât transportul
aerian comercial

ATPL(A),
CPL(A)

*
Titularii CPL(A)/IR pe avioane multipilot au făcut dovada nivelului de cunoştinţe
OACI ATPL(A) înaintea recunoaşterii.
(f)

în cazul elicopterelor, îndeplinesc cerinţele privind experienţa din următorul
tabel:

Licenţa deţinută

Total ore experienţă de Privilegii
zbor

(1)

(2)

ATPL(H) IR validă

aerian (a)
1 000 de ore ca PIC pe Transport
comercial
pe
elicoptere
elicoptere multipilot
multipilot ca PIC pe
operări în condiţii VFR şi
IFR

(3)

ATPL(H) fără privilegii 1 000 de ore ca PIC pe Transport
aerian (b)
IR
comercial pe elicoptere
elicoptere multipilot
multipilot ca PIC pe
operări în condiţii VFR
ATPL(H) IR validă

RO

aerian (c)
1 000 de ore ca pilot pe Transport
comercial pe elicoptere
elicoptere multipilot
multipilot în calitate de
copilot pe operări în
condiţii VFR şi IFR
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ATPL(H) fără privilegii 1 000 de ore ca pilot pe Transport
aerian (d)
IR
comercial pe elicoptere
elicoptere multipilot
multipilot în calitate de
copilot în operări în
condiţii VFR
CPL(H)/IR*

aerian (e)
1 000 de ore ca pilot pe Transport
comercial
pe
elicoptere
elicoptere multipilot
multipilot în calitate de
copilot

CPL(H)/IR

aerian (f)
1 000 de ore ca PIC în Transport
transportul
aerian comercial pe elicoptere
comercial de la obţinerea cu un singur pilot ca PIC
unei IR

ATPL(H) cu sau fără >700
de
ore
pe
privilegii IR, CPL(H)/IR, elicoptere, altele decât
CPL(H)
cele omologate conform
CS-27/29 sau echivalent,
inclusiv 200 de ore de
activitate în rolul pentru
care se are în vedere
recunoaşterea şi 50 de
ore în respectivul rol în
ultimele 12 luni

Exercitarea privilegiilor (g)
pe elicoptere în operări
altele decât transportul
aerian comercial

*
Titularii CPL(H)/IR pe elicoptere multipilot au făcut dovada nivelului de cunoştinţe
OACI ATPL înaintea recunoaşterii.
Licenţe de pilot pentru activităţi necomerciale cu o calificare de zbor instrumental
4.

În cazul licenţelor de pilot privat cu o calificare de zbor instrumental sau al licenţelor
CPL şi ATPL cu o calificare de zbor instrumental, dacă pilotul are în vedere doar
exercitarea privilegiilor de pilot privat, titularul îndeplineşte următoarele cerinţe:
(a)

promovează testul de îndemânare pentru calificarea instrumentală şi calificările
de tip sau de clasă aferente privilegiilor licenţei deţinute, în conformitate cu
apendicele 7 şi apendicele 9 la partea FCL;

(b)

face dovada cunoştinţelor privind legislaţia aeronautică, codurile meteo
aeronautice, planificarea zborului şi performanţele în zbor (IR), şi
performanţele umane;

(c)

face dovada competenţei lingvistice în limba engleză în conformitate cu
punctul FCL.055;

(d)

este titularul cel puţin al unui certificat medical clasa 2 valid eliberat cu
respectarea prevederilor anexei 1 OACI;

(f)

are un minim de experienţă de cel puţin 100 de ore de zbor instrumental ca
pilot comandant pe categoria de aeronave relevantă.

Licenţe de pilot pentru activităţi necomerciale fără o calificare de zbor instrumental
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5.

În cazul licenţelor de pilot privat sau al licenţelor CPL şi ATPL fără o calificare de
zbor instrumental, dacă pilotul are în vedere doar exercitarea privilegiilor de pilot
privat, titularul îndeplineşte următoarele cerinţe:
(a)

face dovada cunoştinţelor privind legislaţia aeronautică şi performanţele
umane;

(b)

promovează testul de îndemânare PPL, aşa cum apare în partea FCL;

(c)

îndeplineşte cerinţele relevante din partea FCL pentru eliberarea unei calificări
de clasă sau de tip relevante pentru privilegiile licenţei deţinute;

(d)

este titularul cel puţin al unui certificat medical clasa 2 eliberat cu respectarea
prevederilor anexei 1 OACI;

(e)

face dovada competenţei lingvistice în conformitate cu punctul FCL.055;

(f)

are un minim de experienţă de cel puţin 100 de ore de zbor ca pilot pe categoria
de aeronave relevantă.

Validarea licenţelor de pilot pentru sarcini specifice cu durată limitată
6.

Fără a aduce atingere alineatelor de mai sus, în cazul probelor de zbor ale
producătorului, statele membre pot accepta o licenţă eliberată în conformitate cu
anexa 1 OACI de către o ţară terţă pentru o perioadă de maxim 12 luni pentru sarcini
specifice pe durată limitată, precum zboruri de pregătire pentru intrarea în exploatare,
demonstraţii, zboruri de transbordare sau probe de zbor, cu condiţia ca solicitantul să
respecte următoarele cerinţe:
(a)

să fie titularul unei licenţe şi al unui certificat medical şi al calificărilor asociate
sau certificărilor, în conformitate cu anexa 1 OACI;

(b)

este angajat, direct sau indirect, de către producătorul avionului.

În acest caz, privilegiile titularului se limitează la efectuarea pregătirii practice şi a
probelor pentru obţinerea calificărilor de tip, supravegherea primului zbor de linie de
către piloţii operatorului, asigurarea de zboruri de transbordare, primele zboruri de
linie, demonstraţii sau probe de zbor.
B.
1.

CONVERSIA LICENŢELOR
O licenţă PPL/BPL/SPL, o CPL sau o ATPL eliberate cu respectarea cerinţelor din
anexa 1 OACI de către o ţară terţă poate fi convertită într-o PPL/BPL/SPL cu o
calificare de clasă sau de tip pentru un singur pilot conformă cu partea FCL de către
autoritatea competentă a statului membru.
Pilotul înaintează solicitarea către autoritatea competentă a statului unde îşi are
domiciliul sau în care s-a stabilit.

2.

RO

Titularul licenţei îndeplineşte următoarele cerinţe minime, pentru categoria de
aeronave relevantă:
(a)

promovează un examen scris în domeniul legislaţiei aeronautice şi
performanţelor umane;

(b)

promovează testul de îndemânare PPL, BPL sau SPL, după caz, în
conformitate cu partea FCL;

(c)

îndeplineşte cerinţele pentru eliberarea calificării de tip sau de clasă, în
conformitate cu capitolul H;
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C.
1.

(d)

este titularul cel puţin al unui certificat medical clasa 2 eliberat cu respectarea
prevederilor anexei 1 OACI;

(e)

face dovada competenţei lingvistice în conformitate cu punctul FCL.055;

(f)

a efectuat cel puţin 100 de ore timp de zbor ca PIC pe avioane cu un singur
pilot.

RECUNOAŞTEREA CALIFICĂRILOR DE CLASĂ ŞI DE TIP
O calificare de clasă sau de tip validă prezentă pe o licenţă emisă de o ţară terţă poate
fi introdusă într-o licenţă conformă cu partea FCL, cu condiţia ca solicitantul:
(a)

să respecte cerinţele privind experienţa şi condiţiile indispensabile pentru
eliberarea calificării de tip sau de clasă aplicabile, în conformitate cu partea
FCL;

(b)

să promoveze testul de îndemânare pentru eliberarea calificării de tip sau de
clasă aplicabile, în conformitate cu partea FCL;

(b)

să practice zborul în prezent;

(c)

să aibă nu mai puţin de:
(i)

pentru calificări de clasă pentru avioane, 100 de ore experienţă de zbor ca
pilot pe respectiva clasă;

(ii)

pentru calificări de tip pentru avioane, 500 de ore experienţă de zbor ca
pilot pe respectivul tip;

(iii) pentru elicopterele monomotor cu o masă maximă de decolare omologată
de până la 3 175 kg, 100 de ore experienţă de zbor pe respectivul tip;
(iv) pentru toate celelalte tipuri de elicoptere, 350 de ore experienţă de zbor
ca pilot pe respectiva clasă.

RO
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