
 

 

Anexa nr. 4 la RACR – LPAN ULM                            

 

FIŞA DE PREGĂTIRE TEORETICĂ ŞI PRACTICĂ 

                                                         LA SOL ŞI ÎN ZBOR 

Întocmită 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 

__________________________________, domiciliat (ă) în _______________________________, 

______________________________________, tel. ________________, 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, elicoptere 

ultrauşoare, autogire ultrauşoare, dirijabile ultrauşoare.) 

 

PREGĂTIREA TEORETICĂ 

Nr. 

Poz. 

Disciplina Nr. ore de 

pregătire 

efectuat  

Data 

finalizării 

pregătirii 

Numele instructorului sub 

supravegherea căruia a fost 

efectuată pregătirea 

Sem – 

nătu –

ra 

(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) *     

(xi) **     

 

Subsemnatul, atest prin prezenta că domnul (doamna) ___________________________________  

a finalizat sub supravegherea mea cursul (programul) de pregătire teoretică specifică, conform celor 

specificate în prezenta fişă şi reglementării RACR - LPAN ULM. 

Instructor: _____________________________________                             Data: _____________ 

(Numele şi semnătura instructorului sub  supravegherea căruia s-a finalizat cursul (programul)) 



 

 

 

 PREGĂTIREA PRACTICĂ LA SOL ŞI ÎN ZBOR 

 

Nr. Ore de 

pregătire la 

sol 

Nr. Ore de pregătire 

în zbor/nr. dec./at. 

Data 

finalizării 

pregătirii 

Numele instructorului sub 

supravegherea căruia a fost 

finalizată pregătirea 

Semnătura 

 

 

 

DC SC Raid    

   

*** 

 

      

**** 

 

      

 

Subsemnatul, atest prin prezenta că domnul (doamna) ___________________________________  

a finalizat sub supravegherea mea cursul (programul) de pregătire practică la sol şi în zbor,  

conform celor specificate în prezenta fişă şi reglementării RACR - LPAN ULM. 

Instructor: _____________________________________                             Data: _____________ 

(Numele şi semnătura instructorului sub supravegherea căruia s-a finalizat cursul (programul)) 

 

Persoana instruită: ______________________________                               Data: ____________ 

(Semnătura persoanei instruite) 

 

Notă: Prezenta fişă poate fi completată cu scris de mână şi semnată de o singură persoană, sau, 

corespunzător poziţiei respective din fişă, de mai multe în cazul în care pregătirea nu a fost 

efectuată sub supravegherea unui singur instructor. 

Pentru fiecare clasă pentru care se solicită licenţierea (după caz, obţinere, revalidare, reînnoire) se 

completează separat căte o fişă. 

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 persoanei care solicită licenţierea. 

În cazul obţinerii calificării/autorizaţiei de instructor se specifică pe prezenta fişă, cu scris de mînă, 

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

numărul şi data aprobării cursului.  

 

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

şi în zbor) în cazul obţinerii calificării/ autorizaţei de instructor. 

**      Spaţiu rezervat a se completa în cazul acordării autorizaţiilor specifice (speciale), după caz, 

cu:  zbor cu flotoare, zbor cu schiuri, lansări de paraşutişti, remorcaj şi zbor cu pasageri. 

***    Spaţiu rezervat a se completa în cazul acordării autorizaţiilor specifice (speciale) 

****  Spaţiu rezervat  a se completa  în cazul obţinerii calificării/autorizaţiei de instructor. 


