
 

 

 
Anexa nr. 2 la RACR – LPAN ULM 

 
FIŞA MEDICALĂ TIP 

 

de examinare a pilotului de aeronave ultrauşoare motorizate (ULM)................................................... 

născut la data de .................................................., CNP ________________________, domiciliat în 

..............................................................................................................................................................., 

tel: ………………….. 

 

Nr. 

crt. 

Felul examinării Rezultatul examinării Semnatura şi parafa 

medicului 

1 Talie, perimetru, 

Greutate 

  

2 Examenul sângelui 

 

  

3 Examen oftalmologic 

Simţ cromatic 

Dioptrii 

  

4 Examen ORL 

Timpan 

Echilibru vestibular 

  

5 Examen neuropsihiatric 

Motivaţie aviaţie 

Echilibru psihic 

  

6 Examen chirurgical 

Operaţii, fracturi 

  

7 Examen de medicină 

internă: TA, puls şi 

EKG 

  

 

Declar pe propria-mi răspundere că nu am suferit de sifilis sau de epilepsie. 

 

Semnătura candidatului ................................ 

 

 

CONCLUZIA  MEDICULUI  ŞEF:                                 APT (clinic normal) / INAPT pentru zbor 

(medicul şef al unităţii sanitare)                

 

Data: …………..........                                                       Semnatura şi parafa ..................................... 

 

 

 

UNITATEA SANITARĂ.................................................. 

 

Data ............................ 



 

 

 

 
 
 
 
 

Mod de completare a fişei medicale tip 
 

b) Fişa medicală tip este necesară piloţilor de aeronave ultrauşoare motorizate în 
conformitate cu reglementarea aeronautică civilă română RACR - APAN ULM. 
Aceasta fişă medicală se completează la orice unitate sanitară din Romănia. 

 
c) Fişa medicală tip se completează prin grija solicitantului licenţei de pilot aeronave 

ultrauşoare motorizate ULM, având consemnate pe aceasta, la fiecare rubrică, 
rezultatele vizitei (examinării) medicale efectuate de către un medic specialist. 

 
d) Precizarea aptitudinii de zbor se face de către medicul şef al unităţii (instituţiei) care 

încheie fişa medicală, prin completarea rubricii “CONCLUZIA MEDICULUI ŞEF”, 
lăsându-se nebarat înscrisul de pe fişă “APT (clinic normal) / INAPT” care 
corespunde situaţiei persoanei examinate. 

 
e) Valabilitatea aptitudinii medicale începe de la data semnării şi parafării fişei de către 

medicul şef şi este de: 
 

(i)   60 de luni pentru persoanele cu vârsta mai mică de 30 de ani; 
(ii)  24 de luni pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani; 
(iii) 12 de luni pentru persoanele cu vârsta mai mare de 50 de ani. 

 

 


