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CURS (PROGRAM) DE PREGĂTIRE TEORETICĂ ȘI PRACTICĂ ÎN VEDEREA OBȚINERII 

CALIFICĂRII DE PILOT INSTRUCTOR 

- CLASA AUTOGIRE SI ELICOPTERE ULTRAUSOARE- 

 

I. PREZENTARE GENERALĂ 

 

Organizator: Organizația de Pregătire Declarată Blue Sky Academy  

Instructor responsabil: Dragomirescu Daniel-Nicol 

 

Cursul de pregătire este organizat în baza prevederilor reglementării RACR-LPAN ULM,  

Licențierea Personalului Aeronautic Civil Navigant – Aeronave Ultraușoare Motorizate, aprobată 

prin Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, OMTCT nr. 630 din 27 

martie 2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 19 aprilie 2007, 

consolidat prin Ordinul Ministrului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicațiilor nr. 910 din 

28 aprilie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 11 mai 2020. 

Organizarea cursului precum și orice alte informații considerate necesare se publică de către 

organizator și autoritatea de certificare pe paginile proprii de internet. 

Admiterea la curs a solicitanților se efectuează în baza testării cunoștințelor teoretice precum 

și a îndemânării în zbor. Solicitanții admiși în urma testării vor alcătui lista celor care vor 

participa la prezentul curs de pregătire. Respectiva listă va reprezenta anexa nr. 2 la cursul de 

pregătire și va fi transmisă către autoritatea de certificare cel târziu după 2 zile calendaristice 

de la data finalizării probelor pentru admiterea la curs. Tariful de participare la curs a 

persoanelor admise va fi comunicat către toți solicitanții înainte de înscrierea în curs. 

Cursul de pregătire teoretică este organizat sub formă de seminar, completat cu studiu 

individual al fiecărui cursant. Pentru promovarea cursului teoretic prezența la seminarii trebuie 

să fie obligatoriu 100%. La finalizarea pregătirii teoretice pilotul instructor eliberează fiecărui 

cursant care a promovat fișa de pregătire teoretică completată corespunzător. Fișa de pregătire 

teoretică, anexa nr. 4 la RACR-LPAN ULM, reprezintă certificatul de absolvire al cursului 

teoretic și practic la sol și în zbor. 

DE ACORD, 
Director Directia de Certificare 

Adrian PRISECARU 

APROB 
DIRECTOR GENERAL 

AEROCLUBUL ROMÂNIEI 

George ROTARU 
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Scopul acestui curs de pregătire este de a sprijini activitatea de zbor cu aeronave ultraușoare 

motorizate și de a dezvolta gradul de pregătire al piloților de elicoptere ultraușoare și autogire. 

Cursantul va fi pregătit pentru a fi capabil să organizeze și să desfășoare instruirea la sol și în 

zbor a viitorilor piloți studenți în vederea obținerii, revalidării și reînnoirii licențelor, 

autorizațiilor și calificărilor până la nivelul deținut de el însuși, în conformitate cu RACR-LPAN 

ULM și orice altă reglementare aplicabilă. 

La finalizarea cursului de pregătire candidații care vor solicita autorității de certificare 

calificarea de pilot instructor trebuie să dovedească că au însușit abilitatea de a organiza și 

desfășura instruirea teoretică și practică la sol și în zbor, în toate etapele acesteia precum și 

capacitatea de întocmi corespunzător toată documentația necesară activității de pilot 

instructor și activității de zbor în general. Candidații trebuie să dovedească că sunt capabili să 

desfășoare activitățile de instruire la un standard înalt de calitate, respectând toate normele 

de siguranță a zborului precum și toate normele legislative aplicabile. Persoanele care nu dau 

dovadă de aptitudini necesare piloților instructori sau care au o atitudine nepotrivită pot fi 

eliminați oricând din cursul de pregătire de către organizator. 

Având în vedere situația actuală referitoare la riscul de îmbolnăvire cu virusul SarsCov 2, 

organizatorul va lua toate măsurile necesare pentru evitarea răspândirii virusului. Vor fi 

respectate toate prevederile legale aplicabile. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu permite 

accesul în cadrul facilităților de instruire a persoanelor care prezintă simptome de îmbolnăvire. 

 

1. Cerințele specificate în RACR-LPAN ULM pentru obținerea calificării de pilot instructor 

(extras din reglementarea RACR-LPAN ULM, ediția 2, 2020) 

  

RACR-LPAN ULM.2105 Condiţii generale  
Pentru obţinerea calificării de instructor, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii generale:  
a) să aibă vârsta de 18 ani împliniţi; şi  
b) să fie deţinător al unui certificat medical corespunzător, în termen de valabilitate, emis în 
conformitate cu cerinţele specificate în prezenta reglementare.  
 
RACR-LPAN ULM.2110 Condiţii specifice  
Pentru obţinerea calificării de instructor, suplimentar faţă de condiţiile generale specificate în 
RACR-LPAN ULM.2105, solicitantul trebuie:  
a) să deţină licenţă de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate din clasa pentru care solicită 
calificarea, în termen de valabilitate; şi  
 
b) să demonstreze că a absolvit, în ultimele 12 luni înainte de data înregistrării cererii, un curs 
(program) de pregătire teoretică, aprobat corespunzător, specific pentru calificarea de 
instructor, care trebuie să cuprindă disciplina “Metodologia instruirii la sol şi în zbor”, organizat 
de autoritatea de certificare sau de o persoană fizică sau juridică română care desfăşoară 
activităţi de zbor cu aeronave ultrauşoare motorizate şi efectuat sub supravegherea unui 
instructor stabilit prin documentele de aprobare a cursului (programului) respectiv; şi  
 
c) să demonstreze că a absolvit, în ultimele 12 luni înainte de data înregistrării cererii, un curs 
(program) de instruire practică, la sol şi în zbor, aprobat corespunzător, specific pentru 
calificarea de instructor, organizat de autoritatea de certificare sau de o persoană fizică sau 
juridică română care desfăşoară activităţi de zbor cu aeronave ultrauşoare motorizate şi 
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efectuat sub supravegherea unui instructor stabilit prin documentele de aprobare a cursului 
(programului) respectiv. Durata minimă a cursului (programului) de instruire practică, la sol şi 
în zbor, este de 12 ore; şi  
 
d) să obţină minim 75 % la examinarea teoretică scrisă la fiecare din disciplinele menţionate în 
RACR-LPAN ULM.2050 (a) şi la disciplina “Metodologia instruirii la sol şi în zbor”; şi  
 
e) să fie declarat „ADMIS” în urma testului de îndemânare practică, la sol şi în zbor, de către 
un examinator autorizat conform RACR-LPAN ULM, Capitolul 2, V; şi  
 
f) să aibă o experienţă minimă după cum urmează:  
  (iii) pentru avioane, girocoptere sau elicoptere ultrausoare: 150 de ore de zbor în calitate de 
pilot comandant pe avioane respectiv pe girocoptere sau elicoptere ultrausoare;  
 
k) Pilotul de aeronave ultrauşoare motorizate deţinător al calificării de instructor, în termen 
de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta 
reglementare, sub a cărui supraveghere s-a finalizat cursul (programul) de pregătire teoretică 
specific pentru calificarea de instructor, eliberează absolvenţilor cursului (programului) 
respectiv un certificat/atestat corespunzător, într-o formă agreată de autoritatea de 
certificare. 
 
l) Pilotul de aeronave ultrauşoare motorizate deţinător al calificării de instructor, în termen de 
valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta 
reglementare, sub a cărui supraveghere s-a finalizat cursul (programul) de instruire practică, 
la sol şi în zbor, specific pentru calificarea de instructor, eliberează absolvenţilor cursului 
(programului) respectiv un certificat/atestat corespunzător, într-o formă agreată de 
autoritatea de certificare. 
  
m) Toate persoanele care au obținut calificarea de instructor aeronave ultraușoare motorizate 
după data de 01.04.2020 vor avea privilegiile restricționate până vor acumula o experiență de 
100 de ore de instruire pe aeronave ultraușoare motorizate. Un instructor cu privilegii 
restricționate își va desfășura activitatea sub supravegherea unui instructor fără privilegii 
restricționate și nu va putea elibera autorizații de zbor în simplă comandă.  
 
Notă:  
Examinatorii autorizaţi conform RACR-LPAN ULM, Capitolul 2, V cu care se susţin examinările 
teoretice şi practice de la RACR-LPAN ULM.2110 (d) şi (e), de mai sus, sunt stabiliţi prin 
documentele de aprobare a cursului respectiv.  
 
RACR-LPAN ULM.2120 Examinarea teoretică – calificarea de instructor  
a) Examinarea teoretică în vederea obţinerii calificării de instructor este organizată şi efectuată 
de organizatorul cursului (programului), prin examinatori autorizaţi conform RACR-LPAN ULM, 
Capitolul 2, V, sub supravegherea instructorului stabilit prin documentele de aprobare a 
cursului (programului) respectiv.  
b) Examinarea teoretică în vederea obţinerii calificării de instructor se desfăşoară înaintea 
examinării practice, la sol şi în zbor.  
c) Promovarea examinării teoretice condiţionează desfăşurarea examinării practice, la sol şi în 
zbor.  
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RACR-LPAN ULM.2125 Abilităţi  
a) Solicitantul pentru obţinerea calificării de instructor trebuie să demonstreze abilitatea de a 
organiza şi desfăşura instruirea teoretică şi practică, la sol şi în zbor, în toate etapele acesteia.  
b) Solicitantul pentru obţinerea calificării de instructor trebuie să demonstreze abilitatea de a 
efectua verificările (probele), la sol şi în zbor, aeronavelor ultrauşoare motorizate, din clasa 
pentru care solicită calificarea, în toate etapele acestora, cu excepţia celor necesare în 
procesul de omologare al acestor aeronave.  
 
RACR-LPAN ULM.2130 Privilegii  
(a) Deţinătorul calificării de instructor are dreptul de a organiza şi desfăşura instruirea teoretică 
şi practică, la sol şi în zbor, a personalului navigant în vederea 
obţinerii/revalidării/reînnoirii/recunoaşterii licenţelor/calificărilor/autorizaţiilor până la 
nivelul deţinut de el însuşi.  
 
RACR-LPAN ULM.2135 Valabilitate  
Valabilitatea calificării de instructor este de 24 de luni de la data examinării teoretice cu 
condiţia ca licenţa de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate din clasa respectivă să fie în 
termen de valabilitate.  
 
RACR-LPAN ULM.2140 Credite acordate 
  
a) Pregătirea teoretică  
 
Pentru un solicitant care deţine o calificare de instructor pentru alte clase/categorii de 
aeronave cu motor, autoritatea de certificare creditează 100 % din pregătirea teoretică 
specifică pe care acesta a efectuat-o la disciplinele prevăzute în RACR-LPAN ULM.2055 şi RACR-
LPAN ULM. 2110 (b) pentru obţinerea acestei calificări/autorizări.  
În cazul în care solicitantul nu deţine pregătirea la una sau mai multe discipline prevăzute în 
RACR-LPAN ULM.2055, acesta trebuie să efectueze pentru aceste discipline o pregătire conform 
RACR-LPAN ULM.2045 (a).  
Pilotul instructor sub supravegherea căruia s-a finalizat această pregătire eliberează 
solicitantului un certificat/atestat corespunzător conform RACR-LPAN ULM.2055.  
Un solicitant, care deţine o calificare de instructor pentru alte clase/categorii de aeronave cu 
motor, trebuie să fie examinat teoretic, în scris, la disciplinele menţionate la RACR-LPAN 
ULM.2055 (a). Baremul de promovare este de 75%, pentru fiecare disciplină. 
  
b) Pregătirea practică la sol şi în zbor  
 
Un solicitant care deţine o calificare de instructor pentru alte clase/categorii de aeronave cu 
motor trebuie să efectueze un curs (program) de pregătire practică la sol şi în zbor cu un pilot 
instructor de aeronave ultrauşoare motorizate cu un conţinut şi o durată minimă stabilite de 
către acesta (instructorul), fără însă, ca aceasta să fie mai mică de 8 ore pe aeronave 
ultrauşoare motorizate din clasa pentru care solicită obţinerea calificării de instructor, dintre 
care minimum 20 decolări şi 20 aterizări.  
 
c) Pentru un solicitant care deține o calificare de instructor pentru alte clase/categorii de 
aeronave cu motor, autoritatea de certificare poate credita 90% din experiența minimă 
prevăzută în RACR-LPAN ULM.2110 lit. (f) dacă se constată că solicitantul deține o experiență 
cel puțin egală cu cea solicitată pentru RACR-LPAN ULM.2110 lit. (f) efectuată pe alte 
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clase/categorii de aeronave cu motor similare din punct de vedere constructiv și al modului de 
pilotaj cu aeronava din clasa/categoria pentru care solicită calificarea de instructor.  
 
Pilotul instructor sub supravegherea căruia s-a finalizat această pregătire eliberează 
solicitantului un certificat/atestat corespunzător conform RACR-LPAN ULM.2060. 
 
2. Solicitarea pentru participarea la curs 

 
Solicitarea se efectuează pe baza unei cereri scrise, individuale, adresate organizatorului, 
respectiv Blue Sky Academy. Cererea trebuie transmisă prin e-mail la adresa 
danieldragomirescu68@gmail.com și trebuie să fie însoțită de următoarele documente: acord 
utilizare date personale, declarație conform căreia confirmați că prezentul plan de curs a fost 
citit și înțeles, licență de pilot pentru clasa girocoptere sau elicoptere ultrausoare în termen 
de valabilitate, certificat medical corespunzător în termen de valabilitate, certificat de 
operator radiotelefonist în termen de valabilitate (dacă este cazul), carnet de zbor integral 
care să facă dovada că dețineți cel puțin 150 de ore de zbor în calitate de pilot comandant pe 
aeronave ultraușoare motorizate clasa girocoptere sau elicoptere ultrausoare. În vederea 
aplicării creditărilor prevăzute în RACR-LPAN ULM este necesar să transmiteți și licența în baza 
căreia se dorește creditarea. Creditarea programului se aplică conform RACR-LPAN ULM.2140 
lit. (c). 
 
Solicitanții care în urma verificării documentației anexate cererii de înscriere îndeplinesc 
condițiile necesare sunt admiși pentru susținerea testelor eliminatorii. 
 
Notă: Candidații care dețin un certificat de operator radiotelefonist în momentul înscrierii vor 
atașa cererii de înscriere o copie scanată a acestuia. Pentru a promova cursul de pregătire toți 
candidații trebuie ca până la susținerea examinării practice la sol și în zbor cu autoritatea de 
certificare să obțină certificatul de operator radiotelefonist.  
 
3. Testele eliminatorii pentru admiterea la cursul de pregătire 

 
3.1. Testarea cunoștințelor teoretice 
 
Candidații sunt testați de către organizator referitor la cunoștințele elementare unui pilot, pe 
baza unei lucrări scrise la disciplinele prevăzute în reglementarea RACR-LPAN ULM, astfel: 
 

- Legislație Aeronautică și Reglementări; 
- Cunoașterea Aeronavei Ultraușoare Motorizate; 
- Performanțe de Zbor și Planificarea Zborului; 
- Performanțe umane; 
- Meteorologie; 
- Navigație; 
- Proceduri operaționale; 
- Principii de zbor; 
- Radiotelefonie. 

 
Chestionarele sunt întocmite de organizatorul cursului. Pentru fiecare disciplină în parte 
candidații sunt examinați la un număr de cel puțin 12 întrebări. Întrebările grilă au un număr 
de 4 variante de răspuns dintre care unul singur corect. Din formularul de examinare pot face 
parte și întrebări la care răspunsul trebuie scris/schițat liber. Timpul alocat completării 

mailto:danieldragomirescu68@gmail.com
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formularelor de examinare este de maximum 3 ore. Nota minimă de promovare este de 75%. 
Promovarea acestei examinări condiționează susținerea  testului de îndemânare practică și 
implicit admiterea în cursul de pregătire. Examinarea poate fi supravegheată de persoane 
desemnate de autoritatea de certificare. Se poate organiza o singură sesiune de re-examinare 
dacă este nevoie. 
 
3.2. Testarea îndemânării la sol și în zbor 
 
Organizatorul cursului evaluează aptitudinea practică a candidaților prin diferite probe 
selectate de acesta. Candidații trebuie să execute manevrele solicitate (inclusiv la sol) în 
deplină siguranță și la un standard înalt de calitate. Orice candidat care pune în pericol 
siguranța zborului va fi eliminat fără drept de contestație din etapa de admitere la cursul de 
pregătire. Examinarea se desfășoară în condiții meteorologice care să nu pună în pericol 
siguranța zborului si poate fi supravegheată de persoane desemnate de autoritatea de 
certificare 
Rezultatele examinărilor vor fi înscrise într-un proces verbal de către organizatorul cursului. 
Procesul verbal de examinare este contrasemnat de persoana desemnată de autoritatea de 
certificare pentru supravegherea examinărilor și va fi transmis în original la registratura 
autorității de certificare. Persoanele declarate admis în acest proces verbal vor constitui lista  
cursanților care vor participa la cursul de pregătire. 
 
Contestațiile se adresează în scris examinatorului până la finalul zilei în care au fost aflate 
rezultatele examinărilor. Organizatorul are obligația să răspundă contestațiilor în termen de 24 
de ore de la primirea acestora. Rezultatul contestațiilor este înscris în procesul verbal de 
examinare. 
 
4. Locul și perioada desfășurării cursului 
 
Cererea de înscriere la cursul de pregătire se face în scris începând cu data aprobării cursului 
și până în data de 01.03.2022, ora 12:00. Verificarea documentelor celor care solicită înscrierea 
la cursul de pregătire se desfășoară online. În urma verificării documentelor organizatorul are 
obligația de a informa solicitanții cu privire la rezultatul verificărilor, respectiv dacă pot susține 
probele eliminatorii de admitere. Testarea cunoștințelor teoretice și a îndemânării practice la 
sol și în zbor va avea loc începând cu vineri 11.03.2022. Sâmbătă si dumineca in functie de 
conditiile meteo va avea loc testarea îndemânării practice.  
Data cursului de pregătire teoretică (seminar) va fii comunicat candidatilor in timp util prin 
canalele propri de comunicare si se va efectua on line. 
Examenul de finalizare al cursului teoretic va fi planificat in functie de perioada de desfasurare 
a cursului si va fi comunicat candidatilor si Autoritatii de Certificare in timp util. 
După absolvirea examenului de final de curs, candidații pot susține examinarea teoretică cu 
autoritatea de certificare. Examinările vor avea loc la o dată stabilită de comun acord între 
organizator și autoritatea de certificare.  
Modulul de pregătire practică la sol și în zbor se va desfășura începând cu data comunicata de 
organizator  și trebuie finalizat ținând cont de perioada de valabilitate a examinării teoretice 
susținute la autoritatea de certificare. 
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5. Lista piloților instructori care participă la pregătirea candidaților 
 

Dragomirescu Daniel: 
 - Pilotul instructor sub supravegherea căruia se desfășoară cursul; 
- Posesor licență de pilot pentru aeronave ultraușoare motorizate cu numărul 019, eliberată în 

data de 10.01.2002 și deținător calificare de pilot instructor pentru clasele motodeltaplane, 
avioane, girocoptere si elicoptere ultrausoare; 

- Va desfășura activități de instruire teoretică și practică la sol și în zbor. 
 

Cheveresan Marinel:    
- Posesor licență de pilot pentru aeronave ultraușoare motorizate cu numărul 0387, eliberată 

în data de 05.12.2008 și deținător calificare de pilot instructor pentru clasa girocoptere ; 
- Va desfășura activități de instruire teoretică și practică la sol și în zbor. 
 

Piloții instructori pot fi ajutați de către specialiștii de care aceștia consideră că au nevoie 
pentru buna desfășurare a cursului. Responsabilitățile privind calitatea pregătirii efectuate 
revine celor 2 instructori desemnați în planul de curs. 
 
II. PROGRAM DE PREGĂTIRE TEORETICĂ ȘI PRACTICĂ LA SOL ȘI ÎN ZBOR 
 
1. PREGĂTIREA TEORETICĂ 
 

Toate programele de pregătire din cadrul acestui curs sunt fie extrase din cursurile de pregătire 
publicate de autoritatea de certificare, OPD-MI-AV/AG, ediția 2 – aprilie 2021 și cursul de 
pregătire pentru elicopter ultraușor ediția 1 – iunie 2020, fie au fost derivate din acestea, 
organizatorul cursului asigurând respectarea tuturor cerințelor aplicabile. 
 

Cursul teoretic va avea loc în ședințe de seminar împreună cu toată grupa de candidați și va fi 
completat prin studiu individual conform următorului program de pregătire: 
 

 Timp de pregătire 

 Disciplina 
Studiu 

individual 
Seminar 

1 LEGISLAȚIE AERONAUTICĂ ȘI REGLEMENTĂRI 4:00 - 

2 CUNOAȘTEREA AERONAVEI ULTRAUȘOARE MOTORIZATE 6:00 - 

3 PERFORMANȚE DE ZBOR ȘI PLANIFICAREA ZBORULUI 3:00 - 

4 PERFORMANȚE UMANE 1:00 - 

5 METEOROLOGIE 3:00 - 

6 NAVIGAȚIE AERIANĂ 3:00 - 

7 PROCEDURI OPERAȚIONALE 2:00 - 

8 PRINCIPII DE ZBOR 2:00 - 

9 RADIOTELEFONIE 1:00 - 

10 METODOLOGIA INSTRUIRII LA SOL ȘI ÎN ZBOR - 50:00 

TOTAL:     25:00 50:00 

 
Finalizarea pregătirii teoretice este atestată prin absolvirea unui examen la disciplina 
Metodologia Instruirii. 
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Dovada efectuării studiului individual necesar finalizării cursului teoretic se face printr-o 
declarație scrisă pe proprie răspundere a fiecărui candidat în parte. Pe fișa de pregătire, anexa 
numărul 4 la RACR-LPAN ULM, se va consemna timpul de pregătire efectuat în sesiunile de 
seminar. 
 
2. PREGĂTIREA PRACTICĂ LA SOL ȘI ÎN ZBOR  
 
A. CLASA GIROCOPTER 
 

Pregătirea la sol 

Nr.  Denumirea exercițiului 
Timp de pregătire 
minim obligatoriu 

1 CUNOAȘTEREA AERONAVEI 1:00 

2 SIMULĂRI PROCEDURI NORMALE ȘI DE URGENȚĂ 2:00 

3 PREGĂTIREA PENTRU ZBOR ȘI ACȚIUNI DUPĂ ZBOR 1:00 

4 ANALIZA ZBORULUI 1:00 

Timp total de pregătire: 5:00 

Pregătirea în zbor 

Nr.  Denumirea exercițiului 
Minim / 

Recomandat 
Nr. 

zboruri 
Durată 
zbor 

Durată 
exercițiu 

1 
DC 

ACLIMATIZAREA CU ZBORUL 
minim 1 0:20 0:40 

recomandat 1 0:20 1:00 

2 
DC 

EFECTUL COMENZILOR 
minim 2 0:20 1:00 

recomandat 2 0:20 1:20 

3 
DC 

RULAJUL 
minim 1 0:10 0:10 

recomandat 1 0:10 0:10 

4A 
DC 

ZBORUL ÎN LINIE DREAPTĂ LA 
ORIZONTALĂ 

minim 2 0:20 1:00 

recomandat 2 0:20 1:20 

4B 
DC 

ZBORUL ÎN URCARE ȘI ÎN 
COBORÂRE 

minim 2 0:20 1:10 

recomandat 3 0:20 2:00 

4C 
DC 

VIRAJUL 
minim 2 0:20 1:20 

recomandat 3 0:20 2:00 

5 
DC 

ZBORUL LA VITEZE MICI ȘI 
ANGAJAREA 

minim 2 0:20 1:20 

recomandat 3 0:20 1:20 

6 
DC 

TURUL DE PISTĂ 
minim 24 0:05 2:00 

recomandat 30 0:05 2:30 

7 
DC 

SITUAȚII DE URGENȚĂ SIMULATE 
minim 15 

 
0:20 

recomandat 30 0:40 

8 
DC 

NAVIGAȚIE 
minim 2 0:30 3:00 

recomandat 1 3:00 3:00 

TOTAL DUBLĂ COMANDĂ 
minim 53 

 
12:00 

recomandat 76 15:20 
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B. CLASA ELICOPTER ULTRAUȘOR 
 
B1. Candidați cu experiență de zbor în calitate de pilot comandant ce depășește 150 de ore. 
 

Pregătirea la sol 
 

Nr.  Denumirea exercițiului 
Timp de pregătire 
minim obligatoriu 

1 CUNOAȘTEREA AERONAVEI 1:00 

2 SIMULĂRI PROCEDURI NORMALE ȘI DE URGENȚĂ 2:00 

3 PREGĂTIREA PENTRU ZBOR ȘI ACȚIUNI DUPĂ ZBOR 1:00 

4 ANALIZA ZBORULUI 1:00 

Timp total de pregătire: 5:00 

 
 

Pregătirea în zbor 
 

Nr. DENUMIREA EXERCIȚIULUI 
Nr. minim 

aterizări 

Durata 

minimă  

exercițiu 

1 ACLIMATIZAREA CU ZBORUL  0H10MIN 

2 EFECTUL COMENZILOR  0H20MIN 

3 SCHIMBĂRI DE ATITUDINE ȘI PUTERE  0H20MIN 

4A ZBORUL LA ORIZONTALĂ  0H20MIN 

4B ZBORUL ÎN URCARE  0H10MIN 

4C ZBORUL ÎN COBORÂRE  0H10MIN 

4D VIRAJUL  0H20MIN 

5 AUTOROTAȚIA SIMPLĂ  0H20MIN 

6A HOVERING  0H20MIN 

6B HOVER TAXIING ȘI VIRAJE LA PUNCT FIX  0H20MIN 

6C 
SITUAȚII DE URGENȚĂ ÎN TIMPUL ZBORULUI LA 

PUNCT FIX ȘI ÎN TIMPUL RULAJULUI AERIAN 
1 0H10MIN 

7 DECOLAREA ȘI ATERIZAREA 4 0H20MIN 
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Nr. DENUMIREA EXERCIȚIULUI 
Nr. minim 

aterizări 

Durata 

minimă  

exercițiu 

8 
TRANZIȚIA DIN HOVER ÎN ZBORUL ÎN URCARE ȘI 

DIN ZBOR ÎN COBORÂRE ÎN HOVER 
 0H10MIN 

9A TURUL DE PISTĂ, APROPIEREA ȘI ATERIZAREA 12 1H00MIN 

9B 
APROPIERI ȘI ATERIZĂRI ABRUPTE ȘI CU PUTERE 

LIMITATĂ 
2 0H20MIN 

9C PROCEDURI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  0H30MIN 

10 PRIMUL ZBOR ÎN SIMPLĂ COMANDĂ   

11 MANEVRAREA ÎN HOVER, LATERAL ȘI CU SPATELE  0H20MIN 

12 VIRAJE LA PUNCT FIX  0H20MIN 

13 
HOVER ÎN AFARA EFECTULUI DE SOL ȘI INELULUI 

DE VORTEX 
 0H20MIN 

14 SIMULAREA ATERIZĂRILOR CU MOTORUL OPRIT 2 0H20MIN 

15 AUTOROTAȚIE AVANSATĂ  0H20MIN 

16 EXERSAREA ATERIZĂRILOR FORȚATE 2 0H20MIN 

17 VIRAJE CU ÎNCLINARE MARE  0H20MIN 

18 TRANZIȚII  0H20MIN 

19 DECELERĂRI RAPIDE  0H10MIN 

20 NAVIGAȚIE 1 2H30MIN 

21 DECOLĂRI, TRANZIȚII ȘI ATERIZĂRI AVANSATE 4 0H20MIN 

22 OPERAȚIUNI PE SOL ÎNCLINAT 2 0H20MIN 

23 PUTERE LIMITATĂ  0H20MIN 

24 OPERAȚIUNI ÎN SPAȚII RESTRÂNSE 2 0H20MIN 

TIMP TOTAL DE PREGĂTIRE DUBLĂ COMANDĂ 32 12H00MIN 
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B2. Deținători certificate FI(H) și peste 150 ore de zbor în calitate de pilot comandant pe 
elicoptere și peste 15 ore PIC pe elicoptere ultraușoare. 

 
 

Pregătirea la sol 
 

Nr.  Denumirea exercițiului 
Timp de pregătire 
minim obligatoriu 

1 CUNOAȘTEREA AERONAVEI 0:30 

2 SIMULĂRI PROCEDURI NORMALE ȘI DE URGENȚĂ 0:30 

3 PREGĂTIREA PENTRU ZBOR ȘI ACȚIUNI DUPĂ ZBOR 0:30 

4 ANALIZA ZBORULUI 0:30 

Timp total de pregătire: 2:00 

 
 

Pregătirea în zbor 
 

Nr. DENUMIREA EXERCIȚIULUI 
Nr. minim 

aterizări 

Durata 

minimă  

exercițiu 

1 ACLIMATIZAREA CU ZBORUL   

2 EFECTUL COMENZILOR   

3 SCHIMBĂRI DE ATITUDINE ȘI PUTERE  0H10MIN 

4A ZBORUL LA ORIZONTALĂ   

4B ZBORUL ÎN URCARE   

4C ZBORUL ÎN COBORÂRE   

4D VIRAJUL  0H10MIN 

5 AUTOROTAȚIA SIMPLĂ  0H20MIN 

6A HOVERING  0H20MIN 

6B HOVER TAXIING ȘI VIRAJE LA PUNCT FIX  0H20MIN 

6C 
SITUAȚII DE URGENȚĂ ÎN TIMPUL ZBORULUI LA 

PUNCT FIX ȘI ÎN TIMPUL RULAJULUI AERIAN 
1 0H10MIN 

7 DECOLAREA ȘI ATERIZAREA 4 0H20MIN 



OPD-ULM-008                                   BLUE SKY ACADEMY                                                                                                             
Str. Aviator Popisteanu 3, Bl.2, Ap.24     Tel. 0770 919 300      Email: danieldragomirescu68@gmail.com 

Pagina 12 din 25 
 

Nr. DENUMIREA EXERCIȚIULUI 
Nr. minim 

aterizări 

Durata 

minimă  

exercițiu 

8 
TRANZIȚIA DIN HOVER ÎN ZBORUL ÎN URCARE ȘI 

DIN ZBOR ÎN COBORÂRE ÎN HOVER 
 0H10MIN 

9A TURUL DE PISTĂ, APROPIEREA ȘI ATERIZAREA 12 1H00MIN 

9B 
APROPIERI ȘI ATERIZĂRI ABRUPTE ȘI CU PUTERE 

LIMITATĂ 
2 0H20MIN 

9C PROCEDURI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  0H30MIN 

10 PRIMUL ZBOR ÎN SIMPLĂ COMANDĂ   

11 MANEVRAREA ÎN HOVER, LATERAL ȘI CU SPATELE  0H20MIN 

12 VIRAJE LA PUNCT FIX  0H20MIN 

13 
HOVER ÎN AFARA EFECTULUI DE SOL ȘI INELULUI 

DE VORTEX 
 0H20MIN 

14 SIMULAREA ATERIZĂRILOR CU MOTORUL OPRIT 2 0H20MIN 

15 AUTOROTAȚIE AVANSATĂ  0H20MIN 

16 EXERSAREA ATERIZĂRILOR FORȚATE 2 0H20MIN 

17 VIRAJE CU ÎNCLINARE MARE  0H20MIN 

18 TRANZIȚII  0H20MIN 

19 DECELERĂRI RAPIDE  0H10MIN 

20 NAVIGAȚIE   

21 DECOLĂRI, TRANZIȚII ȘI ATERIZĂRI AVANSATE 4 0H20MIN 

22 OPERAȚIUNI PE SOL ÎNCLINAT 2 0H20MIN 

23 PUTERE LIMITATĂ  0H20MIN 

24 OPERAȚIUNI ÎN SPAȚII RESTRÂNSE 2 0H20MIN 

TIMP TOTAL DE PREGĂTIRE DUBLĂ COMANDĂ 31 8H00MIN 
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III. ASPECTE ORGANIZATORICE 
 
Etapele cursului 
 
După transmiterea cererilor de înscriere și verificarea documentelor, persoanele care 
îndeplinesc cerințele de admitere în curs pot susține examinarea teoretică inițială şi testul de 
verificare în zbor. Participarea la testul de verificare în zbor este condiționată de obținerea 
calificativului „ADMIS” la examinarea teoretică inițială, iar rezultatul favorabil la proba 
eliminatorie de testare în zbor condiționează participarea solicitanților la cursul de pregătire 
teoretică şi practică. În urma promovării examenului de finalizare a cursului teoretic, fiecărui 
candidat îi va fi alocat un program de pregătire practică la sol şi în zbor, în funcție de 
experiența şi calificările deținute. Candidații vor putea susține examenul teoretic cu 
autoritatea de certificare în urma finalizării cursului de pregătire teoretică. Candidații cu 
examenul teoretic absolvit și programul de pregătire practică finalizat pot susține examinarea 
practică în zbor cu unul dintre examinatorii desemnați în acest plan de curs. După obținerea 
rezultatului “ADMIS” în urma examinării în zbor, candidații, sub îndrumarea instructorilor 
responsabili de pregătirea acestora, pot depune documentele necesare obținerii calificării 
solicitate la registratura autorității de certificare. 
 
Circuitul documentelor 
 
Fiecare cursant va transmite cererea de înscriere (anexa nr. 1) și documentele însoțitoare în 
format digital pe email. Rezultatele probei de admitere vor fi înscrise într-un proces verbal 
(anexa nr. 2). Persoanele declarate admis vor alcătui lista cursanților (anexa nr. 3). 
Organizatorul întocmește fișele de pregătire (anexa nr. 4 la RACR-LPAN ULM) pentru absolvenții 
cursului teoretic. Instructorul responsabil transmite aceste fișe de pregătire, în original, către 
reprezentantul OPD pentru a fi vizate. La finalul pregătirii practice, instructorii responsabili 
completează corespunzător fișa de pregătire și o transmit din nou spre vizare reprezentantului 
OPD. Restul documentelor necesare obținerii calificării de pilot instructor sunt întocmite de 
instructorii responsabili împreună cu elevii acestora și vor fi depuse în original la registratura 
autorității de certificare. 
 
Valabilitatea cursului 
 
Cursul de pregătire teoretică și practică la sol și în zbor precum și examinarea teoretică și cea 
practică au o perioadă de valabilitate de 12 luni. Astfel, cererea solicitanților (anexa nr. 6 la 
RACR-LPAN ULM) trebuie înregistrată la autoritatea de certificare înainte ca cele 12 luni de 
valabilitate ale cursului teoretic să expire. Cererea se va depune după absolvirea examenului 
practic și completarea corespunzătoare a dosarului cursantului. Dacă termenul de 12 luni de la 
data finalizării pregătirii teoretice nu poate fi respectat, instructorul sub supravegherea căruia 
se desfășoară cursul va solicita autorității de certificare aprobarea unui curs de pregătire 
teoretică pentru reîmprospătarea cunoștințelor. 
 
IV. OBȚINEREA CALIFICĂRII DE PILOT INSTRUCTOR 
 
În urma absolvirii cursului de pregătire teoretică candidații pot susține examinarea teoretică 
cu autoritatea de certificare. Examinarea va avea loc cu ajutorul sistemului de examinare pe 
calculator implementat de autoritate. Întrebările vor avea 4 variante de răspuns dintre care 
unul singur corect. Disciplina Metodologia Instruirii va avea un număr de cel puțin 50 de 
întrebări. Rezultatul examinării se află pe loc după finalizarea testului. Candidații se vor 
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prezenta la examen cu buletinul, documentul care atestă absolvirea cursului de pregătire 
teoretică, copia autentificată a fișei de pregătire și dovada achitării obligațiilor financiare 
pentru susținerea examenului. Orice tentativă de fraudă în cadrul acestei examinări atrage 
după sine imposibilitatea de a susține o nouă examinare pentru o perioadă de 12 luni. 
Promovarea examinării teoretice condiționează susținerea testului de îndemânare în zbor. 
 
Candidații care au promovat cursul de pregătire practică la sol și în zbor și care au absolvit 
examinarea teoretică cu autoritatea de certificare pot susține examinarea practică la sol și în 
zbor cu un examinator autorizat conform RACR-LPAN ULM. 
 
Rezultatele probelor de examinare sunt consemnate în procesul verbal de examinare, anexa 
nr. 7 la RACR-LPAN ULM. 
 
Candidații care au promovat examinările teoretice și practice vor depune la autoritatea de 
certificare următoarele documente: 
 

- Cerere, anexa nr. 6 la RACR-LPAN ULM; 
- Fișa de pregătire, anexa nr. 4 la RACR-LPAN ULM; 
- Copie autentificată carnet de zbor; 
- Desfășurător program de pregătire practică; 
- Proces verbal de examinare, anexa nr. 7 la RACR-LPAN ULM; 
- Formular de examinare practică la sol și în zbor; 
- Copie autentificată C.I., certificat medical corespunzător; 
- Dovada achitării obligațiilor financiare pentru susținerea examinării teoretice și practice 

și pentru eliberarea documentelor de certificare. 
 
Dacă după verificarea documentelor din dosarul solicitantului nu au fost găsite nereguli, 
autoritatea de certificare va elibera calificarea de pilot instructor pentru aeronave ultraușoare 
motorizate. 
 
 
V. ALTE PREVEDERI  
 

 Organizația de Pregătire Declarată BLUE SKY ACADEMY își asumă toată responsabilitatea 
pentru calitatea cursurile de pregătire furnizate; 

 Organizația de Pregătire Declarată BLUE SKY ACADEMY va transmite toate documentele 
relevante referitoare la acest curs de pregătire către autoritatea de certificare și o va 
informa cu privire la progresul cursului; 

 Organizația de Pregătire Declarată BLUE SKY ACADEMY îți asumă responsabilitatea ca toți 
candidații care au absolvit cursurile de pregătire vor finaliza procedeul de obținere a 
calificării de pilot instructor în termenele de valabilitate specificate în RACR-LPAN ULM; 

 Candidații care au promovat cursul de pregătire teoretică și care doresc să desfășoare cursul 
de pregătire practică cu echipament propriu trebuie să întocmească un formular de utilizare 
al aeronavei în cadrul OPD. Utilizarea respectivei aeronave pentru desfășurarea cursului de 
pregătire practică se poate face după confirmarea înregistrării aeronavei în cadrul OPD de 
către autoritatea de certificare; 

 Candidații care nu demonstrează că au abilitățile necesare pentru obținerea calificării de 
pilot instructor, candidații care pun în pericol siguranța activităților de pregătire sau care 
au un comportament neadecvat, vor fi eliminați din cadrul cursului de pregătire. În acest 
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caz, organizatorul cursului va motiva decizia de eliminare a candidatului printr-o declarație 
înaintată autorității de certificare; 

 Datele prevăzute în acest plan de curs pot suferi modificări în funcție de condițiile 
meteorologice și alte aspecte neprevăzute; 

 Solicităm ca supraveghetor al modului de desfășurare al programului de pregătire, din partea 
autorității de certificare pe domnul Dascălu Alexandru-Daniel, pilot instructor avion 
ultraușor, angajat în cadrul S.A.U.M.; 

 Examinarea teoretică a cursanților se desfășoară în cadrul sesiunilor regulate ale 
SAUM prin programarea în prealabil a cursanților conform procedurilor de examinare; 

 Examinatorii care vor asigura examinările de admitere și de finalizare a cursului 
teoretic sunt următorii: Dragomirescu Daniel – elicopter și girocopter; Chevereșan 
Marinel – girocopter; 

 Tarifele necesare a fi achitate de către cursanți sunt: 
- Curs teoretic: 5 euro/oră; 
- Ora de zbor: 80 euro/oră; 
- Examinare teoretică în vederea acordării calificării de instructor: 57 

euro/certificare; 
- Examinare practică în vederea acordării calificării de instructor (nu include 

tariful de închiriere a aeronavei): 45 euro/certificare. 

 Pentru evidența pregătirii practice la sol și în zbor la clasa girocopter se vor utiliza 

desfășurătoarele din cursul de pregătire OPD-MI-AV/AG, Ediția 2 – aprilie 2021. 

 Pentru evidența pregătirii practice la sol și în zbor la clasa elicopter ultraușor se vo 
utiliza Anexa nr. 4 a prezentului document; 

 Anexat acestui document se află următoarele: 

- Anexa nr. 1 – Cerere de înscriere; 
- Anexa nr. 2 – Proces verbal de examinare; 
- Anexa nr. 3 – Lista cursanților.  

 

 
  

Rog aprobați, 
Reprezentant OPD BLUE SKY ACADEMY și instructor sub a cărui 

supraveghere se desfășoară cursul de pregătire 

Dragomirescu Daniel-Nicol 
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Anexa nr. 1  

 
 
 

 
 

CERERE DE ÎNSCRIERE 
 

Subsemnatul (a) _________________________________________, posesor/posesoare a 

licenței de pilot pentru aeronave ultraușoare motorizate, clasa ____________________, 

cu numărul _________, valabilă până la data de ______________, cu o experiență de 

zbor ce totalizează __________ ore și  _________ aterizări, din care un număr de 

__________ ore efectuate în calitate de pilot comandant, declar următoarele: 

 Având in vedere prevederile Regulamentelor UE privind protecția persoanelor fizice 

în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 

circulație a acestor date, îmi exprim în mod expres consimțământul ca Aeroclubul 

României să îmi colecteze, prelucreze si stocheze datele cu caracter personal în 

vederea furnizării serviciilor și îndeplinirii activităților pe care le solicit; 

 Am citit integral conținutul acestui plan de curs, l-am înțeles, am luat la cunoștință 

prevederile acestuia și sunt de acord cu toate cerințele prevăzute în acesta; 

 Doresc înscrierea mea în cadrul acestui curs de pregătire în vederea obținerii 

calificării de pilot instructor pentru clasa ____________________________________. 

 
Date de contact: 
 
Număr de telefon _____________________________ 

Adresă de e-mail  _____________________________ 

  
 

Data __________________    Semnătura ________________________  
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Anexa nr. 2  
 
 

PROCES VERBAL DE EXAMINARE 
- admiterea în cadrul cursului de pregătire –  

 

 NUME CANDIDAT REZULTAT NUME EXAMINATOR 
SEMNĂTURĂ 
EXAMINATOR 

DATA 
EXAMINĂRII 

1  ADMIS / 
RESPINS 

   

2  ADMIS / 
RESPINS 

   

3  ADMIS / 
RESPINS 

   

4  ADMIS / 
RESPINS 

   

5 
 ADMIS / 

RESPINS 
   

6 
 ADMIS / 

RESPINS 
   

7  ADMIS / 
RESPINS 

   

8  ADMIS / 
RESPINS 

   

9  ADMIS / 
RESPINS 

   

10  ADMIS / 
RESPINS 

   

11 
 ADMIS / 

RESPINS 
   

12 
 ADMIS / 

RESPINS 
   

13  ADMIS / 
RESPINS 

   

14  ADMIS / 
RESPINS 

   

15  ADMIS / 
RESPINS 

   

16  ADMIS / 
RESPINS 

   

17 
 ADMIS / 

RESPINS 
   

18 
 ADMIS / 

RESPINS 
   

19  ADMIS / 
RESPINS 

   

20  ADMIS / 
RESPINS 

   

21  ADMIS / 
RESPINS 

   

22  ADMIS / 
RESPINS 

   

23 
 ADMIS / 

RESPINS 
   

24 
 ADMIS / 

RESPINS 
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Anexa nr. 3  

LISTA CURSANȚILOR 
 

 NUME CANDIDAT 
CURS PRACTIC 
FINALIZAT LA: 

EXAMINARE 
TEORETICĂ 

ABSOLVITĂ LA: 

EXAMINARE 
PRACTICĂ 

ABSOLVITĂ LA: 

1 
 

 
  

2 
 

 
  

3 
 

 
  

4 
 

 
  

5 
 

 
  

6 
 

 
  

7 
 

 
  

8 
 

 
  

9 
 

 
  

10 
 

 
  

11 
 

 
  

12 
 

 
  

13 
 

 
  

14 
 

 
  

15 
 

 
  

16 
 

 
  

17 
 

 
  

18 
 

 
  

19 
 

 
  

20 
 

 
  

21 
 

 
  

22 
 

 
  

23 
 

 
  

24 
 

 
  

 
Candidații au absolvit cursul de pregătire teoretică în data de _________________ 
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ANEXA NR. 4 

 

DESFĂȘURĂTOR – OBȚINEREA CALIFICĂRII DE PILOT INSTRUCTOR ELICOPTER ULTRAUȘOR 

 

ORGANIZAȚIA DE PREGĂTIRE DECLARATĂ: BLUE SKY ACADEMY 

NUME ȘI PRENUME CURSANT: ______________________________________________________  BENEFICIAZĂ DE CREDITAREA PROGRAMULUI:  DA / NU 

NUME PILOT INSTRUCTOR RESPONSABIL: ____________________________________________ 

 

PREGĂTIREA PRACTICĂ LA SOL 
Identificare 
aeronavă 

Executat (ore/starturi/data) 
Calificativ * / luat 

la cunoștință - 
semnătură cursant 

Nume și semnătură pilot 
instructor Ex. 

Denumirea exercițiului  
(minim complet/credit) 

1 
CUNOAȘTEREA AERONAVEI 

Minim 1:00/0:30 

          

     

2 
SIMULĂRI PROCEDURI NORMALE ȘI 
DE URGENȚĂ 

Minim 2:00/0:30 

          

     

3 
PREGĂTIREA PENTRU ZBOR ȘI 
ACȚIUNI DUPĂ ZBOR 

Minim 1:00/0:30 

          

     

4 
ANALIZA ZBORULUI 

Minim 1:00/0:30 

     

     

TIMP TOTAL DE INSTRUIRE LA SOL    (minim 5 ore/2 ore)  
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PREGĂTIREA PRACTICĂ ÎN DUBLĂ COMANDĂ 
Identificare 
aeronavă 

Executat 
(ore/aterizări/data) 

Calificativ * / luat 
la cunoștință - 

semnătură cursant 

Nume și semnătură pilot 
instructor Ex. Denumirea exercițiului 

1 
ACLIMATIZAREA CU ZBORUL 
 

Minim 0:10 

          

     

     

2 
EFECTUL COMENZILOR 
 

Minim 0:20 

          

     

     

3 

SCHIMBĂRI DE ATITUDINE ȘI 
PUTERE 
 

Minim 0:20 (credit 0:10) 

          

     

     

4A 
ZBORUL LA ORIZONTALĂ 
 

Minim 0:20 

          

     

     

4B 
ZBORUL ÎN URCARE 
 

Minim 0:10 

          

     

     

4C 
ZBORUL ÎN COBORÂRE 
 

Minim 0:10 
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PREGĂTIREA PRACTICĂ ÎN DUBLĂ COMANDĂ 
Identificare 
aeronavă 

Executat 
(ore/aterizări/data) 

Calificativ * / luat 
la cunoștință - 

semnătură cursant 

Nume și semnătură pilot 
instructor Ex. Denumirea exercițiului 

4D 
VIRAJUL 
 

Minim 0:20 (credit 0:10) 

          

     

     

5 
AUTOROTAȚIA SIMPLĂ 
 

Minim 0:20 

          

     

     

6A 
HOVERING 
 

Minim 0:20 

          

     

     

6B 

RULAJ AERIAN ÎN ZBOR STAȚIONAR ȘI 
VIRAJE LA PUNCT FIX 

 
Minim 0:20 

          

     

     

6C 

SITUAȚII DE URGENȚĂ ÎN ZBOR LA 
PUNCT FIX ȘI ÎN RULAJ AERIAN 
 

Minim 0:10/1 at. 

          

     

     

7 
DECOLAREA ȘI ATERIZAREA 
 

Minim 0:20/4 at. 
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PREGĂTIREA PRACTICĂ ÎN DUBLĂ COMANDĂ 
Identificare 
aeronavă 

Executat 
(ore/aterizări/data) 

Calificativ * / luat 
la cunoștință - 

semnătură cursant 

Nume și semnătură pilot 
instructor Ex. Denumirea exercițiului 

8 

TRANZIȚIA DIN HOVER ÎN ZBOR ÎN 
URCARE ȘI DIN ZBOR ÎN COBORÂRE 
ÎN HOVER 

Minim 0:10 

          

     

     

9A 
TURUL DE PISTĂ, APROPIEREA ȘI 
ATERIZAREA 

Minim 1:00/12 at. 

          

     

     

9B 

APROPIERI ȘI ATERIZĂRI ABRUPTE 
ȘI CU PUTERE LIMITATĂ 
 

Minim 0:20/2 at. 

          

     

     

9C 

PROCEDURI PENTRU SITUAȚII DE 
URGENȚĂ 

 
Minim 0:30 

          

     

     

10 PRIMUL ZBOR ÎN SIMPLĂ COMANDĂ 

          

     

     

11 

MANEVRAREA ÎN HOVER, LATERAL 
ȘI CU SPATELE 
 

Minim 0:20 
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PREGĂTIREA PRACTICĂ ÎN DUBLĂ COMANDĂ 
Identificare 
aeronavă 

Executat 
(ore/aterizări/data) 

Calificativ * / luat 
la cunoștință - 

semnătură cursant 

Nume și semnătură pilot 
instructor Ex. Denumirea exercițiului 

12 
VIRAJE LA PUNCT FIX 
 

Minim 0:20 

          

     

     

13 

ZBOR STAȚIONAR ÎN AFARA 
EFECTULUI DE SOL ȘI INELULUI 
TURBIONAR 

Minim 0:20 

          

     

     

14 
SIMULAREA ATERIZĂRILOR CU 
MOTORUL OPRIT 

Minim 0:20/2 at. 

          

     

     

15 

AUTOROTAȚIA AVANSATĂ 

 
Minim 0:20 

          

     

     

16 

EXERSAREA ATERIZĂRILOR 
FORȚATE  
 

Minim 0:20/2 at. 

          

     

     

17 
VIRAJE CU ÎNCLINARE MARE 
 

Minim 0:20 
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PREGĂTIREA PRACTICĂ ÎN DUBLĂ COMANDĂ 
Identificare 
aeronavă 

Executat 
(ore/aterizări/data) 

Calificativ * / luat 
la cunoștință - 

semnătură cursant 

Nume și semnătură pilot 
instructor Ex. Denumirea exercițiului 

18 
TRANZIȚII 
 

Minim 0:20 

          

     

     

19 
DECELERĂRI RAPIDE 
 

Minim 0:10 

          

     

     

20 
NAVIGAȚIE 
 

Minim 2:30/1 at. 

          

     

     

21 

DECOLĂRI, TRANZIȚII ȘI ATERIZĂRI 
AVANSATE 
 

Minim 0:20/4 at. 

          

     

     

22 

OPERAȚIUNI PE SOL ÎNCLINAT 

 
Minim 0:20/2 at. 

          

     

     

23 
PUTERE LIMITATĂ 
 

Minim 0:20 
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PREGĂTIREA PRACTICĂ ÎN DUBLĂ COMANDĂ 
Identificare 
aeronavă 

Executat 
(ore/aterizări/data) 

Calificativ * / luat 
la cunoștință - 

semnătură cursant 

Nume și semnătură pilot 
instructor Ex. Denumirea exercițiului 

24 
OPERAȚIUNI ÎN SPAȚII RESTRÂNSE 
 

Minim 0:20/2 at. 

          

     

     

TIMP TOTAL DE INSTRUIRE ÎN DUBLĂ COMANDĂ  (minim 12:00/32 at. Sau 8:00/31 at.) 
        

  
 

* C - Corespunzător, N - Necorespunzător  
NECESAR 

EFECTUAT 
PROGRAM 
COMPLET 

PROGRAM 
REDUS 

TIMP TOTAL DE INSTRUIRE LA SOL 5:00 2:00   

TIMP TOTAL DE INSTRUIRE ÎN DUBLĂ 
COMANDĂ 

12:00/32 8:00/31   

TIMP TOTAL DE INSTRUIRE ÎN RAID 2:30/1    

OBSERVAȚII 

 
- În cazul programelor creditate, timpul de pregătire minim pentru exercițiile 1, 2, 4A, 4B, 4C și 20 nu trebuie să se realizeze. 
- Exercițiile creditate sunt subliniate în lista cu exerciții a desfășurătorului.  
- Timpul total de pregătire în cazul programelor complete este de 12 ore iar în cazul programelor creditate de 8 ore. 

 
 

PILOT INSTRUCTOR RESPONSABIL: 

____________________________ 

(nume complet și semnătura) 

REPREZENTANT ORGANIZAȚIE DE PREGĂTIRE: 

DRAGOMIRESCU DANIEL 

(nume complet și semnătura) 

 


