
 

 

Anexa nr. 7 la RACR – LPAN ULM 

 

PROCES VERBAL NR. _________ 

de examinare 

 

Încheiat astăzi __________________ ca urmare a finalizării examinări teoretice şi a sustinerii 

testului de îndemânare practică efectuate în vederea eliberării/revalidării/reînnoirii licenţei de pilot 

de aeronave ultrauşoare motorizate şi a calificărilor/autorizaţiilor aferente, pentru domnul (doamna) 

______________________________, născut (ă) la data de_________________, în localitatea 

__________________________, tel. _____________, domiciliat (ă) în ______________________ 

___________________________________________________, posesor (posesoare) al (a) actului 

de identitate (tip, serie, număr)_____________________, eliberat de ________________________, 

la data de ____________________, CNP _________________, astfel: _______________________ 

________________________________________________________________________________

_______________. 

(Se menţionează după caz: pilot, instructor şi alte calificări/ autorizaţii, conform reglementării 

RACR – LPAN ULM, pentru: avioane ultrauşoare, motodeltaplane, motoparapante / 

motoparaşute, elicoptere ultrauşoare, autogire ultrauşoare, dirijabile ultrauşoare.) 

 

REZULTATUL EXAMINĂRII TEORETICE:                              (note/procente  

 

(i)     Legislaţie aeronautică şi Reglementări                         ___________________ 

(ii)    Cunoaşterea aeronavei ultrauşoare motorizate             ___________________ 

(iii)   Performanţe de zbor şi planificarea zborului                ___________________ 

(iv)   Performanţe umane                                                         ___________________ 

(v)    Meteorologie                                                                    ___________________ 

(vi)   Navigaţie                                                                          ___________________ 

(vii)  Proceduri operaţionale                                                    ___________________ 

(viii) Principii de zbor                                                              ___________________ 

(ix)   Radiotelefonie                                                                  ___________________ 

(x)     *                                                                                       ___________________ 

  

                                                                               Media:        ___________________ 

 

Examinator: _____________________________           Data: ___________________ 

(Numele şi semnătura) 

 

REZULTATUL TESTULUI DE  ÎNDEMÂNARE  PRACTICĂ: 

 

ADMIS/RESPINS 

 

Examinator: ____________________________                     Data: ______________ 

(Numele şi semnătura) 

 

Persoana examinată: _____________________                         Data: ______________ 

(Semnătura persoanei examinate) 

 

 

 

 



 

 

Notă: Prezentul proces verbal poate fi completat, cu scris de mână, şi semnat de o singură persoană, 

sau, corespunzător examinării efectuate, de mai multe în cazul în care examinarea nu a fost 

efectuată de către un singur examinator. 

Pentru fiecare clasă de aeronave  pentru care se solicită licenţierea (după caz, obţinere, revalidare, 

reînnoire) se completează separat procese verbale, conform prevederilor RACR - LPAN ULM. 

Rubricile care nu sunt necesar a fi completate, corespunzător cerinţelor reglementării RACR - 

LPAN ULM, se barează. 

Acolo unde la rubricile ce trebuiesc completate se întâlneşte simbolul “/” se lasă nebarat cazul care 

corespunde persoasnei care solicită licenţierea. 

În cazul obţinerii calificării/autorizaţiei de instructor se specifică pe prezentul proces verbal, cu scris 

de mînă, de către unul din instructorii sub supravegherea căruia se desfăşoară cursul de instructori 

respectiv, numărul şi data aprobării cursului. 

Prin semnătura instructorilor examinatori, înscrisă pe prezentul proces verbal, aceştia atestă că  au 

verificat şi se îndeplinesc cerinţele prevăzute în RACR – LPAN ULM corespunzătoare cazului 

pentru care este întocmit procesul verbal. 

 

*       Spaţiu rezervat a se completa pentru disciplinele suplimentare (Metodologia instruirii la sol şi 

în zbor) în cazul obţinerii calificării/autorizaţiei de instructor. 

 


